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”… Når forandringens vinde blæser, kan man 
vælge at bygge læhegn eller bygge 
vindmøller…”  

Kinesisk ordsprog 

 

Kapitel 1. EF i dansk indenrigspolitik 1971-1984 

Folkeafstemningen om dansk EF-medlemskab i 1972 fik som bekendt et klart resultat. Mens 

resultatet var klart, viste det samtidig, at der i de enkelte politiske partier var afgørende forskelle. 

For både partierne til højre og til venstre gjaldt det, at deres vælgere i det store og hele havde bakket 

op om partiets officielle standpunkt i EF-sagen.  

 

For Socialdemokratiet og i Det Radikale Venstre viste det sig derimod, at partiernes vælgere var 

splittede i spørgsmålet. Det var særligt i Socialdemokratiet, at man oplevede, at splittelsen var så 

dyb, at den nærmest kunne betegnes som livstruende for partiet. For socialdemokratiet gjaldt i de 

kommende år om at holde sammen på partiet gennem en ’tilfredsstillende’ håndtering af EF-

spørgsmålet.  

 

Den måde, der lå lige for var at cementere de politiske positioner som partiet havde anlagt op til 

afstemningen i 1972. Logikken var, at vælgerne nok havde stemt for medlemskabet, men at de 

havde gjort det under nogle ’særlige’ forudsætninger. Argumentet var, at der var blevet sagt ja til 

det samarbejde, der eksisterede i 1972, og ikke til noget som helst andet. Tilhængere i 

Socialdemokratiet fik altså deres medlemskab, men med en forsikring om, at 1972 

forudsætningerne blev fastholdt i de følgende år. Disse forudsætninger gjaldt særligt i forhold til de 

instititionelle spørgsmål, hvor holdningen var, at status quo skulle fastholdes.  

 

Med den rolle som Socialdemokratiet har spillet i dansk politik er det klart, at partiets position i en 

sag af sådan rækkevidde spille en afgørende betydning på den kurs Danmark fulgte i de EF-

politiske spørgsmål i perioden. Dette betød, at den danske politik i perioden vær stærkt påvirket af 

den socialdemokratiske ubevægelighed i EF-spørgsmålet, og derfor i vid udstrækning status quo 

orienteret.  
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Udfordringen for Socialdemokratiet var imidlertid, at den politiske og økonomiske udvikling 

begyndte at stille nye krav til EF og dets funktionsmåde. Udfordringerne for de europæiske lande 

ændrede sig gennem 1970’øerne og i starten af 1980’erne i en sådan grad, at man i fællesskabet 

påbegyndte en diskussion om, hvordan samarbejdet kunne leve op til disse udfordringer. Mens 

Danmark i det daglige samarbejde fungerede som en konstruktiv partner, var den danske situation 

anderledes vanskelig, når snakken faldt på mere grundlæggende ændringer i selve samarbejdets 

funktionsmåde. 

 

Den danske EF-politik fulgte i starten af 1980’erne det mønster, man tidligere havde observeret 

gennem 1970’erne, hvor hovedvægten i den danske EF-politik på den ene side pragmatisk søgte at 

udnytte og forsvare de økonomiske og politiske fordele Danmark opnåede gennem samarbejdet, 

mest markant inden for det landbrugspolitiske område samt i forhold til at løse de økonomiske 

problemer som Danmark var kastet ud i gennem 1970’erne. Dette gav sig særligt udslag i 

bestræbelser på at bruge medlemskabet til at sikre en øget makroøkonomisk samordning af 

medlemslandenes økonomier. 

 

Ved siden af forsøgene på at nyttiggøre EF spillede Danmark endvidere en aktiv rolle i EF’s 

udenrigspolitiske samarbejde (EPS). En vigtig prioritering i den danske indsats var dog her konstant 

at markere skellet mellem det overstatslige EF-samarbejde og det mellemstatslige EPS. Igennem 

1970’erne havde Danmark sine største problemer på det forfatningsmæssige område. Modstanden 

mod institutionelle ændringer fortsatte gennem starten af 1980’erne, hvor det var blevet et dansk 

mantra, at samarbejdets problemer ikke skyldtes utilstrækkelige institutioner, men snarere 

manglende vilje blandt EF’s medlemslande. 

 

Danmark blev i perioden betragtet som en af de fodslæbende medlemmer i EF blandt de 

medlemslande og politiske kredse, som gerne så, at de fremskridt der trods alt var i samarbejdet 

blev efterfulgt af institutionelle reformer, som kunne konsolidere fremskridtene og samtidig 

fastholde det politiske momentum i samarbejdet. 

 

Der var i denne periode en stærk dansk orientering imod at bevare status quo, hvor man stærkt 

prioriterede, at den institutionelle struktur resultat fra 1973 skulle fastholdes og fastfryses. 
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Baggrunden for denne politik var bl.a., at den danske EF-opinion ikke var blevet mere positiv siden 

den danske indtræden i samarbejde i 1973 jf. figur 1. 

 

 

Figur 1 Danskernes tilslutning til EF 1972-1985 
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Kilde: Gallup Instituttet og Berlingske Tidende 13. januar 1985. Note: Meningsmålingerne er fra forskellige 
måneder hvert år. 

 
Gallups målinger i perioden fra 1980 til 1985 viser således, at der i gennemsnit var ca. 35 pct. af 

danskerne der var tilhængere af medlemskabet, mens ca. 44 procent var modstandere af EF-

medlemskabet. I perioden var der endvidere ved alle målinger flertal imod medlemskabet i samtlige 

målinger.  

 

Mens danskerne som helhed var skeptiske over for samarbejdet gjaldt dette i særlig grad for de 

venstreorienterede vælgere. Hvis man konkret kigger på fordelingen af modstandere og tilhængere 

fordelt på partier tegner der sig et billede af, at særligt højrefløjspartierne (Venstre og Konservative) 

har massiv opbakning blandt deres vælgere, mens der blandt Socialdemokratiets vælgere er en 

massiv modstand imod fortsat medlemskab, ligesom der hos de partier som ligger til venstre for 
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Socialdemokratiet ligeledes kan observeres en markant modstand imod fortsat dansk medlemskab 

(jf. tabel 1) 

 

Tabel 1 Danskernes holdning til EF‐medlemsskab fordelt på parti (1985) 

  For  Imod  Ved ikke  Ville ikke 

stemme 

Venstre  84  10  5  1 

Centrum demokraterne  74  13  8  5 

Konservative folkeparti  66  18  9  7 

Regering 

Kristeligt folkeparti  44  14  30  12 

Radikale venstre  48  33  16  3 Opposition 

Socialdemokratiet  26  52  17  5 

Fremskridtspartiet  36  48  9  7 

Socialistisk folkeparti  7  81  10  2 

Øvrig opposition 

Øvrige partier  6  83  5  6 

Kilde: Observa Instituttet, Jyllands-Posten den 28. april 1985. Note: Spørgsmålet lød Hvis der i dag blev gennemført en 
folkeafstemning om Danmarks tilslutning til Fællesmarkedet, ville de da stemme? (Hvis de vil stemme): Vil De i dag 
stemme for, imod eller ved De ikke, hvad de ville stemme?    
 

Socialdemokratiets vælgerproblem var blevet udstillet i dets dårlige resultater ved diverse EP-valg. 

I juni 1984, fik partiet således kun fik 19,5 procent af stemmerne, mens det til sammenligning 

havde samlet 31,6 procent af stemmerne ved folketingsvalget i januar samme år. Opinionen gav 

således ikke Socialdemokratiet et stort spillerum i europapolitikken. Dette gav sig da også udtryk i 

partiets politik, da man forsvarede det grundlag som var skabt i starten af 1970’erne og i perioden 

vendte sig imod stort set alle forslag om institutionelle ændringer i samarbejdet (Petersen, 

2006:368).  

 

Frem til 1982 skabte dette ikke videre problemer for partiet, da det europæiske samarbejde befandt 

sig i et politisk vakuum og således ikke grundlæggende udfordrede Socialdemokratiets politiske 

standpunkter. Gennem 1980’erne blev det imidlertid vanskeligere at forsvare status quo efter der 

blandt medlemslandene, og efter initiativ fra den nye Kommission, var skabt fornyet konsensus om 

at skabe ny politisk og institutionel fremdrift i samarbejdet.  
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Udviklingen på den europæiske scene 1981-1984: Gencher-Colombo planen 

EF-samarbejdet var i gennem 1970’erne som nævnt præget af stagnation og en række økonomiske 

og politiske tilbageslag. Nationale beskyttelsesregler truede med at underminere bestræbelserne på 

at sikre varernes fri bevægelighed og generelt lykkedes det ikke at skabe effektive 

fællesskabspolitikker til at bekæmpe den økonomiske krise. Fra dansk side beklagede man, at EF 

ikke var mere effektiv til at bekæmpe krisen, men på den anden side betød stilstanden i EF, at 

integrationsdilemmaet for særligt Socialdemokratiet blev holdt på et niveau, hvor det var til at 

håndtere. 

 

I november 1981 gjorde Tyskland og Italien et i første omgang mislykket forsøg på at genstarte 

integrationsprocessen med den såkaldte Gencher-Colombo plan. Initiativet gik ud på, at man skulle 

vedtage en Europæisk Unionsakt, som skulle styrke det økonomiske og udenrigspolitiske 

samarbejde samt skabe et europæisk forsvarssamarbejde. Sigtet med initiativet var, at man 

fremadrettet i højere grad skulle præcisere en politisk målsætning for samarbejdet og samtidig 

fremsætte forslag om en effektivisering af det træge beslutningssystem. På det institutionelle 

område sigtede initiativet bl.a. til at Det Europæiske Råd skulle tildeles en stærkere rådgivende rolle 

i samarbejdet mens Ministerrådet skulle i stigende grad anvende flertalsafgørelser i deres 

beslutningsprocedurer (Beach, 2005:36).. Et andet centralt element i Gencher-Colombo planen var, 

at det fremadrettet skulle være vanskeligere at påberåbe sig Luxembourg-forligets vetoret, ved at 

øget adgangen til flertalsafgørelser i Rådet. Et tredje institutionelt punkt var afsnittet om, at Europa-

parlamentets indflydelse skulle styrkes. Et fjerde punkt i initiativet var, at EPS skulle 

institutionaliseres og udvides til at omhandle alle udenrigspolitiske og sikkerhedspolitiske 

spørgsmål af fælles interesse (Beach 2002; 2005: 37) 

 

Set i lyset af den forsigtige danske kurs på de institutionelle spørgsmål var det ikke overraskende en 

stærk omgang for særligt den socialdemokratisk ledede regering, den daværende udenrigsminister 

Kjeld Olsen gjorde opmærksom på i en pressemeddelelse: 

 

”… oplægget indeholder forslag, som vi fra dansk side hele tiden har været 
afvisende overfor. Det gælder f.eks. oprettelsen af et sekretariat for det 
politiske samarbejde, forslaget vedrørende sikkerhedspolitiske spørgsmål og 
en række vidtgående institutionelle reformer, bl.a. vedrørende parlamentets 
rolle. Endelig vil Danmark fastholde, at det europæiske politiske samarbejde 
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forbliver et samarbejde mellem suveræne stater, og at afgørelserne træffes 
ved enstemmighed…”  

        

       (Kjeld Olesen citeret i Dansk Udenrigspolitisk Årbog, 1981: 296) 

 

Udspillet blev imidlertid modtaget med tilfredshed i Storbritannien, hvilket medvirkede til at lægge 

et vist pres på den danske regering, der ellers traditionelt havde lænet sig op af de britiske 

positioner, når den danske modstand imod yderligere integrationstiltag skulle markeres. 

 

Ambitionsniveauet i det tysk-italienske forslag blev dog hastigt reduceret i de efterfølgende 

forhandlinger til kun at omhandle politiske forpligtende ’højtidelige erklæringer” og ikke en 

egentlig ’akt’, som man oprindeligt havde håbet på. Samtidig som udspillet blev drøftet mellem 

stats- og regeringslederne, blev det dog klart, at der var en lang række ben i udspillet, som 

vanskeligt lod sig realisere. Dette bekom den danske regering vel da de knaster, som Danmark 

havde haft problemer med et efter et frafaldt i de endelige forhandlingstekster.  

 

I sommeren 1982 var der fire elementer tilbage i forslaget, som efter regeringens opfattelse gav 

problemer for Danmark. Den første af disse var overgangen fra enstemmighed til flertalsafgørelser, 

hvilket blev set som et brud på Luxembourg forliget. For det andet var man imod den foreslåede 

udvidelse af EP’s indflydelse. For det tredje var imod en enhedsstruktur for EPS og EF, som man 

frygtede ville betyde en tilnærmelse af det overnationale EF og det mellemstatslige EPS. Endeligt 

var man imod tankerne om at gøre erklæringen juridisk bindende ved at give dem form af egentlige 

traktatændringer (Petersen, 2006:377). 

 

Regeringsskiftet i september 1982, hvor Anker Jørgensens Socialdemokratiske regering kastede 

håndklædet i ringen, og overlod tøjlerne til en konservativt ledet borgerlig-liberale regering, førte 

heller ikke til en ændring i den danske regerings officielle politik. Holdningen var uændret; 

samarbejdet burde og kunne udvikles uden gennemførelsen af institutionelle ændringer.  

 

I en folketingsdebat om Gencher-Colombo planen udtrykte den nye udenrigsminister sig således 

tvivlende over for planens prioritering af spørgsmålet om institutionelle reformer over for de 

indholdsmæssige aspekter, selvom han nok var enig i, at samarbejdet kunne trænge til nogle nye 

(institutionelle) impulser. Udenrigsministeren udtrykte bl.a. skepsis imod en forpligtelse til inden 
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for åremål at formalisere en Europæisk Akt og mod at tilsætte Luxembourg-forligets vetoret samt 

styrke EP. Vedrørende EPS vendte han sig mod tanken om at oprette et EPS-sekretariat og mod 

ideen om en fælles udenrigspolitik som en langsigtet modsætning for fællesskabet. Han udtrykte sig 

ligeledes skeptisk over for at inddrage sikkerhedspolitikken yderligere i det europæiske samarbejde 

(Folketingets forhandlinger 1982/83 spalte 1873ff).1  

 

Danmark var dog ikke det eneste land der var skeptisk over for planen og resultatet af 

forhandlingerne blev vedtagelsen af en ”højtidelig erklæring om Europæisk Union” på DER-mødet 

i Stuttgart i juni 1983. Denne erklæring havde en uforpligtende karakter og bandt på ingen måde 

EF-medlemslande. I erklæringen forpligtede stats- og regeringslederne sig bl.a. ”to transform the 

whole complex of relations between their states to a political union”(Stuttgart-erklæringen). 

 

Gencher havde indtrængende appelleret til den danske regering om at godkende erklæringen, som 

denne da også efterhånden kunne leve med. Flertallet i MU var dog fortsat dybt skeptisk, og 

regeringen fik kun et begrænset mandat til at tilslutte sig erklæringen, og man udtrykte sine 

forbehold i erklæringsteksten igennem 6 fodnoter. Disse forbehold gjaldt blandt andet 

formuleringerne om at styrke EPS ved at koordinere medlemslandenes holdning til ”de politiske og 

økonomiske aspekter af sikkerhed” og om at forøge parlamentets kompetencer (MU 16/6 1983; 

UPN 17/6 1983 jf. Petersen 2006; Stuttgart-erklæringen; Dansk udenrigspolitisk årbog 1983: 337; 

Nehring 1986). 

 

Op til ca. 1984 fyldte landbrugs- og fiskeripolitik mest i den danske EF-politik. Men den gamle 

socialdemokratiske vision om at spænde EF for den konjukturstigende vogn, som Danmark ikke 

selv havde ressourcer og råderum til at trække levede fortsat videre. Problemet var imidlertid, at de 

danske socialdemokrater stod ret alene med den vision for samarbejdet. I 1981 øjnede 

Socialdemokratiet imidlertid nyt håb i form af den nyvalgte socialistiske Mitterrand, som havde lagt 

op til at bekæmpe den europæiske krise gennem et ambitiøst ekspansivt program. Dette vandt dog 

ikke videre gehør i de øvrige EF-landes hovedstæder. Forud for DER den 29-30. marts 1982 

fremlagde Anker Jørgensen imidlertid en bred 4 punkts plan, som skulle bringe ’gang i hjulene’ i 

                                                 
1 Denne linje blev efterfølgende fasthold, om end udenrigsministeren efterhånden blev mere forsigtig i forhold til at 
sætte spørgsmålstegn ved, hvad man fra dansk side skulle bruge sine kræfter på i EF (MU 11/5 1983 jf. Petersen, 2006: 
378).  
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samarbejdet. Forslagene spændte over en række initiativer som sigtede til primært at fremme 

investeringerne i den offentlige sektor, øge den økonomiske aktivitet og styrke 

beskæftigelsesforanstaltningerne (Petersen, 2006:372). 

 

De borgerlige partier var dog skeptiske over for udspillet, og da de overtog regeringsmagten senere 

på året, blev initiativet lagt på hylden. På europæisk plan ebbede Mitterrands initiativer ligeledes 

ud, og blev i 1983 tvunget til at opgive sin nationale vækstpolitik. I stedet kastede han sig i stedet 

helhjertet ind i bestræbelserne på at styrke den europæiske integrationsproces gennem en styrkelse 

af en række fællesskabsinitiativer (Moravcsik, 1998:332).  

 

Ændringen i den franske politik blev markeret med Mitterrands tale i Europaparlamentet i maj 

1984, hvor han skitserede en række problemfelter, som burde prioriteres. I talens afslutning 

skitserede han endvidere en række forslag om øget anvendelse af flertalsafstemninger, herunder en 

indskrænkelse af Luxembourg-forliget, en reetablering af forholdet mellem Rådet og 

Kommissionen samt en inddragelse af nye samarbejdsområder i fællesskabet – eventuelt gennem 

etableringen af et ’Europa i flere hastigheder’.  

 

Mitterand fremhævede her det i februar 1984 vedtagne traktatudkast fra Europaparlamentet 

(Spinelli-planen) samt Stuttgart-erklæringen som et velegnet inspirationsgrundlag (Nehring, 

1986:14). Talen markerede et skrifte i den franske EF-politik, og der var ingen tvivl om, at 

Mitterands europæiske engagement var ment oprigtigt. En anden stærkt medvirkende faktor har 

givetvist været udviklingen i Tysklands Europapolitik, herunder mulige de mulige ændringer i 

landets Ost-politik.     

 

Et muligt fransk kursskifte vakte en vis bekymring i Storbritannien, da den traditionelle gaullistiske 

linje have ligget tæt op af de britiske prioriteringer. Med udsigten til en styrket Bon-Paris akse 

kunne briterne risikere at blive stillet over for nogle ubehagelige valgsituationer, da en tilnærmelse 

af Bonn og Paris, kunne betyde en fornyet dynamik i samarbejdet. Formodningen fra dansk side var 

derfor, at briterne i givet fald var villig til at betale en vis pris for at undgå at blive koblet af den 

europæiske udvikling. Tegningerne til en reformering af det europæiske samarbejde var ved at 

trække op. En udvikling som vakte en vis bekymring blandt regeringen i København, da denne 
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udvikling samtidigt kunne lægge et vist pres på de danske positioner, herunder ikke mindst 

Socialdemokratiet. 

 

Et par uger før topmødet i juni 1984 på Fontainebleau cirkulerede Thatcher et memorandum med en 

præcisering af de britiske synspunkter i en progressiv form (Nehring, 1986:16). Det gjaldt både 

inden for den politiske dimension og i forhold til de institutionelle områder. Konkret gik forslaget 

bl.a. på en reduktion af antallet af kommissærer, større kontinuet mellem formandskaberne, en 

retablering af DER’s retningsgivende rolle, ’disciplinering’ af vetoretten samt et bedre samarbejde 

med EP. I modsætning til det franske udspil var det britiske ganske konkret og præcist i forhold til 

de udfordringer samarbejdet stod over for.  

 

Kapitel 2 Optakten til 28. maj dagsordenen 1984 

I Danmark var bekymringen over de nye franske signaler i 1983 – 1984 ligeledes betydelige. 

Ulempen med det franske udspils generelle karakter var, at det var særdeles åbent for fortolkninger, 

og der herskede således en udbredt uenighed om, hvordan det skulle fortolkes. 

 

Den danske regering var ikke tilfreds med den franske fremgangsmåde, da de danske debatvilkår 

over for sådanne spørgsmål generelt var trange ligesom Firkløverregeringens EF-politiske 

manøvrerum var begrænset. Mitterrands tale ramte ned i en række centrale elementer og bastioner i 

den danske EF-politik og gav derfor direkte anledning til en forespørgselsdebat i Folketinget, som 

skulle munde ud i vedtagelsen af et dagsordensforslag, hvor rammerne for den danske EF-politik 

forventes at blive præciseret.  

 

Regeringen havde ved gentagne lejligheder efter sin tiltrædelse markeret en mere progressiv 

holdning til samarbejdet. Den nye udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen (V) havde således efter 

sin tiltræden kraftigt agiteret for et tøbrud i den traditionelle forslæbende danske politik. Allerede få 

dage efter sin tiltræden i 1983, havde han i sin første tale i EP den 15. september 1982 bebudet en 

klar mere offensiv og pro-europæisk linje end under sin forgænger Kjeld Olsen (S) (EP 1982; 

Petersen, 2006). 
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Regeringens råderum for at føre denne pro-europæiske linje ud i livet var imidlertid ikke stor. Den 

nye regering opererede som en mindretalsregering og var således afhængig af, at det store 

oppositionsparti Socialdemokratiet kunne bakke op om den markedspolitiske linje. Vidden i de 

danske EF-positioner var således bestemt af, hvor langt Socialdemokratiet var villig til at gå.  

 

Denne situation havde den nye udenrigsminister dog opfanget og tilkendegav da også, at regeringen 

ville arbejde inden for de samme rammer som den foregående, idet man dog muligvis ville lægge 

trykket forskelligt og derved markere en mere pro-europæisk holdning: 

 

”…Der er ikke tale om, at der nu kommer en mindretalsregering, der vil slå 
sig vældigt i tøjret. Vi arbejder gerne inden for præcis de samme rammer i 
EF-politikken, som den gamle regering, nemlig det, der kan få flertal i 
Folketingets markedsudvalg…” dog vil regeringen ”…klart markere den 
overvejende EF-positive holdning...Hvis vi havde flertal, ville vi gerne i 
større omfang give mulighed for flertalsafgørelser i EF’s ministerråd uden 
dog af den grund at opgive veto-retten. Men nu har vi ikke flertal, og derfor 
fungerer vi inden for de givne rammer, og der vil vi naturligvis forsvare den 
vetoret, der eksisterer…” 

 (EF-avisen 1982; jf. Dansk udenrigspolitisk årbog, 1982:348)  

 

Denne spænding mellem regeringen og oppositionen – særligt Socialdemokratiet – karakteriserede 

EF-politikken frem til begyndelsen af forhandlingerne om Fælles Akten. For regeringen var det i 

denne periode afgørende at bevare en bred enighed for at få regeringens politik igennem 

markedsudvalget, og det blev endnu mere nødvendigt set i lyset af de problemer, som i perioden 

havde med det alternative flertal på sikkerhedspolitikken, hvor et flertal uden om regeringen vedtog 

dagsordener som tvang firkløverregeringen til markere og forsvare positioner som denne ikke 

bakkede op omkring. 

 

Der dannedes nok aldrig bortset fra situationen omkring EF-pakken et alternativt markedspolitisk 

flertal, men risikoen for denne udvikling betød, at Socialdemokratiet og dets EF-skeptiske ordfører 

Ivar Nørgaard kunne bevare en afgørende europapolitisk indflydelse. 

 

Forestillingen om at skabe alternative flertal på det EF-politiske område levede i bedste velgående 

hos SF, der efter det socialdemokratiske katastrofevalg i 1981 og regeringsskiftet fra 1982 fandt, at 

partiet havde lagt sig for langt til højre og var begyndt at fjerne sig fra venstrefløjen igen.1 Konkret 
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gik SF’s overvejelser på at søge at gøre det nævnte unionsspørgsmålet, som var særdeles upopulært 

blandt de socialdemokratiske vælgere ’analogt til sikkerhedspolitikken’,. Strategien var at give 

Socialdemokratiet en mulighed for ’at vise den fornuftige linje’ og derved trække dem længere ud 

på venstrefløjen igen gennem etableringen af et ’alternativt markedspolitiske flertal’, som 

Socialdemokratiet qua deres interne splittelser vil have vanskeligt ved at stå imod (Socialistisk 

Folkepartis Forretningsudvalg den 23. februar 1985).  

 

Socialdemokratiet stod således i en vanskelig situation. Den europæiske udvikling pressede i 

retning af reformer, som inderligt gik imod partiets vælgeres ønsker, ligesom den 

socialdemokratiske gruppe internt var splittede på spørgsmålet, hvilket SF (og VS) på den politiske 

venstrefløj brugte som anledning til at lancere et angreb på partiets venstrefløj. Det 

socialdemokratiske svar var i denne periode at markere en skeptisk status quo orienteret holdning, 

hvor man forsøgte at fastholde sine institutionelle positioner fra 1972. 

 

Mens der således var et begrænset manøvrerum for Socialdemokratiet, stod de radikale ligeledes i 

en problematisk position, da partiet havde bundet sig op imellem en række forskellige positioner, 

der gik i retning af, at man ønskede at styrke det indre marked, men samtidigt mente, at dette kunne 

ske inden for rammerne af det eksisterende samarbejdes institutioner. Man var ligeledes modstander 

af ideen om at styrke EF-parlamentets kompetencer og øge dets rolle i lovgivningssamarbejdet. 

Samtidigt havde man inden for det forsvarspolitiske område en lang række reservationer, da man 

ønskede at prioritere et nordisk samarbejde.  

 

De første detaljerede radikale positioner strækker sig tilbage til partiets landsmøde erklæring fra 

1983 og fra deres valgudtalelse fra EF-parlamentsvalget i 1984 havde tilkendegivet, at man ”med… 

alle midler… vil forhindre, at EF udvikler sig til en politisk og militær union og at sikkerhedspolitik 

mv. ikke må være EF-anliggende…” (Radikale 1984a; Radikale 1983).  Dette afspejlede sig i en 

senere landsmødeerklæring fra 15. -16. september 1984, hvor det bl.a. hed, at ”… Det Radikale 

Venstre opfordrer regeringen til ikke at knytte Danmark til den vesteuropæiske union [sic] (WEU) 

gennem en observatørpost. Danmark bør fortsat afvise deltagelse i en politisk og militær union i 

Vesteuropa… En observatørpost i WEU vil i praksis være ligeså bindende som fuldt medlemskab, 

men uden det fulde medlemskabs, rettigheder, og det vil reelt betyde bl.a. en dansk 

principgodkendelse af unionen og af våbenproduktion...”(Radikale 1984b). Denne erklæring kom 
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sammen med en senere vedtaget Hovedbestyrelses- og Landsmødeerklæring fra 1985 (Radikale 

1985a; 1985b) til at udgøre forhandlingsgrundlaget for det Radikale Venstre under den kommende 

regeringskonference. Det Radikale Venstre var således splittede på det EF-politiske område. På den 

ene side støttede man udviklingen af Det Indre Marked, mens man på den anden side havde stærk 

reservationer for udviklingen af samarbejdet på det udenrigspolitiske område.  

 

Kapitel 3 Vedtagelsen af folketingets dagsorden den 28. maj 1984. 

Det var således i et lidt famlende politisk klima, at den foranstående forespørgselsdebat skulle finde 

sted. Alle parter var hæmmet af, at ingen kendte Mitterands intentioner eller rækkevidden af hans 

forslag ligesom forslaget i Mitterands tale om evt. at indkalde til en konference om EF påkaldte sig 

en vis undren. Tidspunktet til for regeringens side at tage en diskussion af den traditionelle 

forslæbende rolle i samarbejdet var samtidigt ikke politisk mulig grundet den socialdemokratiske 

modstand, hvilket betød, at regeringen overvejende valgte at cementere traditionelle danske 

markedspolitiske synspunkter under forespørgselsdebatten.  

 

Selve debatten var – som næsten enhver EF-debat i Danmark – uinteressant i den forstand, at 

dogmatikken satte snævre grænser for meningsudvekslingen. Den resulterede imidlertid med 

vedtagelsen af en overraskende detaljeret politisk dagsorden, og dagsordenen kom i en vis forstand 

(lidt ufrivilligt) kom til at dominere og definere rammerne for de danske forhandlingspositioner på 

den kommende regeringskonference.  

 

Under forespørgselsdebatten præsenterede den Socialdemokratiets markedspolitiske ordfører Ivar 

Nørgaard den socialdemokratiske skepsis. Socialdemokratiet argumenterede under debatten for, at 

man måske nok ønskede mere dynamik i EF-samarbejdet, men at denne skulle kanaliseret ind i en 

meget fleksibel udgave af EF og ikke ind i en fordybning af det eksisterende traktatmæssige 

samarbejde (Folketingets forhandlinger 1984/85 spalte 10431ff). Specifikt pegede Nørgaard på, at:   

 
”Det er socialdemokratiets holdning, at EU-politikken skal koncentrer sig om de 
praktiske opgaver, som de nationale parlamenter og regeringer ikke selv kan løse 
hver for sig…” 
 
”Det er derfor nødvendigt, at alle medlemslandene sætter ind med en markant 
indsats mod arbejdsløsheden gennem samordningen af den økonomiske politik, 
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herunder en nedsættelse af arbejdstiden. Det er beklageligt, at regeringen har været 
så forslæbende for ikke at sige negativ i denne sag… 
 
Hvis Europa ikke skal blive udkonkurreret af USA og Japan, er det også nødvendigt, 
med fælles aktiviteter inden for forskning og udvikling af ny teknologi. ESPRIT-
programmet er første vigtige skridt i den retning… 
 
Forureningen kender som bekendt ingen nationale grænser. EF er derfor et særdeles 
egnet instrument til en koordineret indsats for forbedring af miljøet. Told- og 
kvantitative restriktioner er ophævet i fællesmarkedet, men der bliver kun lige 
adgang til medlemslandenes markeder, hvis man også afskaffer de såkaldte tekniske 
handelshindringer.  
 
Men afskaffelsen af tekniske handelshindringer må ikke føre til en forringelse af 
arbejdsmiljøet. Derfor er det vigtigt, at de enkelte lande selv kan fastlægge de 
såkaldte anvendelsesforskrifter, der gælder for arbejdsmiljøet. Forholdet mellem 
anvendelsesforskrifterne og fjernelsen af tekniske handelshindringer har været 
forhandlet mellem arbejdsmarkedets parter og de berørte ministerier, og regeringen 
har meddelt resultatet af disse forhandlinger i en notet til EF-kommissionen. Af de 
principper, man er enige om, vil jeg navnlig fremhæve følgende to: Hensynet til 
varernes frie bevægelighed kan aldrig føre til, at hensynet til arbejdstagernes 
sikkerhed og sundhed fraviges. Hensynet vil varernes frie bevægelighed kan ikke føre 
til, at medlemsstaterne afskæres fra at forbedre arbejdssikkerheden og sundheden… 
 
Det er af afgørende betydning for dansk økonomi, at det lykkes at fastholde 
principperne for den fælles landbrugspolitik i EF. Det er derfor naturligt, at vi fra 
danske side kan støtte en ændring af EF’s finansieringsregler ved en forhøjelse af 
momssatsen… fra 1.0 pct. til 1,4 pct.…   
 
I det danske Socialdemokrati føler vi, at der er store, vigtige opgaver at tage fat på i 
det praktiske arbejde. Det er det, man bør koncentrer sig om i stedet for at hengive 
sig til ordrige fantasier om unionsluftkasteller. Vi ønsker, at man fastholder 
kompetencefordelingen mellem Ministerrådet, Kommissionen og EF-parlamentet og 
Folketinget må naturligvis afvise EF-parlamentets udkast til en traktat om 
opretholdelse af en europæisk union.  
 
Hvis der er vilje til vidtgående økonomisk samarbejde, kan det udmærket finde sted 
inden for den nuværende traktats rammer…” 

 
        (Folketingets forhandlinger 1983/84 spalte 7175-7179) 

 

Efterfølgende forholder Nørgaard sig til Præsident Mitterrands forslag om at indkalde til en 

konference om disse emner: 

 

”… Hvis betingelsen er, at konferencedeltagerne skal være positivt interesserede i at 
indføre traktatændringer med mere magt til Parlamentet og inddragelse af nye 
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sagsområder under traktaten, som f.eks. undervisning, kultur og sikkerhedspolitik, 
må vi afstå fra at deltage i en sådan konference…” 

 
         (Folketingets forhandlinger 1983/84 spalte 7178) 

 

Nørgaard var endvidere opmærksom på en række af de trusler, der lå i udkastet fra EP i forhold til 

at svække Kommissionens mulighed for at udarbejde og fremlægge forslag for Ministerrådet: 

 

”… Det fremmer ikke det danske Folketings mulighed for aktiv medvirken i og 
kontrol med regeringens EF-politik, når proceduren ikke bliver fulgt. Det er mere 
betryggende, når forslagene udarbejdes i skriftlig form af Kommissionen og bliver 
sendt til høring i EF-parlamentet og ØU, før de bliver forelagt Ministerrådet. Så er 
der mulighed for at vi Folketinget kan få det fornødne grundlag for stillingtagen og 
kontrol – vel at mærke, hvis regeringen er indstillet herpå og sikrer størst mulig 
åbenhed om drøftelserne…” 
 
”… Luxembourg-forliget og den deri hjemlede vetoret var sammen med Rom-
traktaten grundlaget for dansk tilslutning til EF. Vi kan derfor ikke medvirke til en 
svækkelse af vetoretten…” 
 
                                                         (Folketingets forhandlinger 1983/84 spalte 7178) 

 

Niels Helveg Petersen (RV) brugte en del af sin ordførertale til at understrege, at De Radikale for 

sin del  

”… afviser… en politisk union, der indeholder en ændret kompetencefordeling 
mellem EF’s forskellige organer, og som ville indebære en udvidelse af 
samarbejdsområdet til f.eks. at omfatte retsspørgsmål, uddannelses og 
kulturspørgsmål… Vi ønsker ikke en ændret kompetencefordeling, og jeg er glad for 
at ministeren slår dette fast som dansk politik… Vi ønsker ikke en udvidelse af 
samarbejdsområdet traktatbestemt, og vi vil, hvis det skulle komme dertil, at et 
flertal her i folketinget gennemførte noget sådant, for vores del kræve, at 
befolkningen får mulighed for at tage stilling til det ved en ny folkeafstemning…” 

                     
                    (Folketingets forhandlinger 1983/1984 spalte 7198-7179) 

 

Udenrigsministeren redegjorde for regeringens synspunkter under debatten og pegede på, at man 

ønskede at indskrive industri, teknologi, forskning og energi ind i grundlaget frem for mere 

langsigtede tanker om unionsspørgsmålet, sådan som det kom til udtryk gennem Spinelli-rapporten. 

Mht. spørgsmålet om vetoretten og de institutionelle spørgsmål redegjorde Udenrigsministeren for, 

at den danske regerings holdninger ”… svarer ganske til de synspunkter, der er blevet fremført… af 

tidligere regeringer…” Man var fra regeringens side skeptisk over for ændringer i 
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kompetencefordelingen blandt institutionerne. Man ville dog ikke hænge sig i institutionelle 

detaljer, men prioritere de store linjer i samarbejdet og fokusere på substansen ”… vi skal passe på, 

at vi ikke brænder krudtet af i de små og overvejende formelle spørgsmål for så risikere vi, at der 

ikke er mere krudt i kanonen, når vi kommer til de væsentlige problemer…” (Folketingets 

forhandlinger 1983/84 spalte 7160ff). 

 

Han understregede endvidere, at regeringen anlagde samme fortolkning af traktatens 

anvendelsesområde som tidligere regeringer. Vedrørende EPS gav Udenrigsministeren dog udtryk 

for, at han mente, at det ville være en fordel for Danmark at være med i dette samarbejde, da det 

ville give os indflydelse på beslutninger, der alligevel vedrører os. Den sidste del af 

Udenrigsministeren indlæg blev brugt på at præcisere detaljer i dagsordensforslaget inden han 

afslutningsvist udtrykte sig skeptisk over for behovet for en egentligt dagsorden… ”er det ikke ved 

at være en uskik, at snart sagt enhver debat her i folketinget skal ende med en dagsorden… også 

når der ikke er brug for det – det mener jeg ikke der er i denne situation…” (Folketingets 

forhandlinger 1983/84 spalte 7160ff). 

 

Nørgaard (S) svarede på udenrigsministerens indvending med følgende kommentar mente med 

følgende kommentar ”… Det bekymrer mig lidt, at udenrigsministeren synes det er overflødigt med 

en dagsorden… ” hvilket kan tolkes som et signal om, at det var afgørende for Socialdemokraterne 

at have en krog i regeringen i de foranstående forhandlinger. Han så dog 

  
”… ingen modstrid mellem den fortolkning, udenrigsministeren kom med, og det, der 
ligger bag. Blot vil jeg sige, at når det drejer sig om miljø, er vi interesserede i, at 
man i flest tænkelige tilfælde vedtager bindende minimumsordninger. Jeg vil gerne 
sige til dem til venstre for os, at det netop er bindende minimumsordninger, vi ønsker, 
at få vedtaget, og det betyder også, at man lægger pres på alle medlemslandene, og de 
medlemslande, der har sværest ved det, skal altså tilslutte sig det bindende minimum 
… når det drejer sig om anvendelsesforskrifter i arbejdsmiljøsager, må det altid være 
sådan, at det kun er bundende minimumsordninger, man har i EF, idet det enkelte 
land er helt suverænt i enhver arbejdsmiljøsag…”   

               (Folketingets forhandlinger 1983/84 spalte 7231) 

 

Ivar Nørgaard (S) stillede sammen med Niels Helveg Petersen (RV) følgende forslag til motiveret 

dagsorden:  

”…Folketinget fastslår, at grundlaget for Danmarks medlemskab af EF er en 
bevarelse af vetoretten og en fastholdelse af kompetencefordelingen mellem 
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Ministerrådet, Kommissionen og EF-Parlamentet, og derfor afviser folketinget EF-
parlamentets udkast til en traktat om opretholdelsen af en europæisk union. 
Folketinget fastslår, at Danmark i de kommende år i EF aktivt skal arbejde for: En 
markant indsats imod arbejdsløsheden, herunder en koordinering mellem landene af 
en nedsættelse af arbejdstiden. Gennemførelsen af nye fælles aktiviteter inden for 
industri, forskning, teknologi og energi. En koordineret indsats til forbedring af 
miljøet og arbejdsmiljøet, der ikke hæmmer det enkelte lands muligheder for 
selvstændige nationale fremskridt. En skærpelse af kontrollen med de multinationale 
selskaber. En fastholdelse af principperne for den fælles landbrugspolitik. En 
forbedring af U-landenes økonomi. Forøget samarbejde med EFTA-landene. 
Folketinget går herefter over til næste punkt på dagsordenen…” 

 

            (Folketingets forhandlinger 1983/84 spalte 7178-7179) 

 

Forslaget om en motiveret dagsorden af blev vedtaget med 134 stemmer mod 30 (SF, FP, VS og 

FD) 2 undlad at stemme (Brusvang og Erhard Jakobsen begge CD). Vedtagelsen af den 

socialdemokratiske og radikale dagsorden udstak således de overordnede rammer for den 

efterfølgende periode, som blev præget af en konkretisering af de enkelte delområder efter en række 

drøftelser mellem regeringen og oppositionen. 

 

Vedtagelsen af dagsordenen markerede en slags borgfred mellem regering og opposition efter 

længere tids gnidninger i MU, men blev samtidig en spændetrøje for regeringen i de kommende 

forhandlinger med din ortodoksi på det forfatningsmæssige felt (Nehring, 1986:19).  

 

Dagsordenen repræsenterede dog også en vis grad af indholdsmæssig nytænkning i form af den nye 

interesse for at bruge samarbejdet til at fremme miljø og arbejdsmiljø. Hidtil havde der været 

betænkeligheder herved på grund af risikoen for, at de danske standarder skulle påvirkede i 

nedadgående retning af harmoniseringsdirektiver i EF. En bekymring som var særligt udtalte hos 

Socialdemokratiet.  

 

Det mere principielle i, at et folketingsflertal i en konkret politisk situation, gennem en dagsorden 

foretager en detaljeret politikfastlæggelse, tilmed på et område, der grænser op til 

udenrigspolitikken, kan måske overraske, men dette forhold understreger, at en stærk 

parlamentarisk kontrol tilsyneladende blev fundet nødvendig af et flertal i Folketinget, hvilket 

understreger de markedspolitiske spørgsmåls politiske tyngde og at spørgsmålet blev betragtet som 

politisk sprængfarligt. Følelsen af behovet for en stram kontrol med regeringen blev endvidere 
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aktualiseret af, at flere af partiernes ordfører tilsyneladende forhandlede med en usikkerhed om, 

hvorvidt EF’s politiske geografi var ved at ændre sig i takt med udmeldingerne fra den franske 

præsident og de nye toner fra Storbritannien. Tilsyneladende gjaldt denne usikkerhed både for 

regeringen og oppositionen, da en af Schlüters vigtigste prioriteringer efterfølgende var at lodde 

stemningen hos den franske præsident den 13. juni 1984. 

 

Kapitel 4 Topmødet i Fontainebleau den 25.-26. juni 1984 

Den altoverskyggende målsætning for topmødet var endeligt at få endeligt løst de britiske 

budgetproblemer, der havde præget samarbejdet de sidste mange år og sat en effektiv stopper for 

videre fremskridt. Den franske Præsident Mitterrand havde efter sin famøse tale endvidere 

investerede meget prestige i at få løst spørgsmålet for at rykke samarbejdet videre.  

 

På et møde mellem Mitterrand og Statsminister Poul Schlütter den 13. juni 1984 berørte man 

således budgetspørgsmålet. De danske interesser i at få løst dette spørgsmål var åbenbare, og 

Schlüters primære interesser på dette møde afspejlede mere indenrigspolitiske interesser, da han 

vægtede at få klarhed over rækkevidden af præsidentens holdninger: Var Frankrig reelt ved at skifte 

side i EF-politikken? Ligeledes udtrykte Statsministeren interessere i at høre nærmere om de tanker, 

som Mitterand havde luftet om at afholde en konference til at diskutere inddragelsen af nye 

politikområder i samarbejdet (Nehring 1986). Mitterrand beroligede på mødet den danske 

statsminister og gav udtryk for, at han var blevet overfortolket. Frankrig lagde ikke op til 

’afgørende’ ændringer i samarbejdet. Videre understregede han, at hans forslag om en præcisering 

af Luxembourg-forliget primært var ment som en opfordring til medlemslandene om at ’undgå 

misbrug’, ligesom Mitterand pegede på, at en eventuel foranstående konference skulle være åben 

for ikke-medlemslande, hvilket lagde op til en relativ blød og derved ufarlig dagsorden for 

Danmark (Nehring, 1986:20-21). 

 

Disse set fra dansk synspunkt beroligende udmeldinger kunne statsministeren berette for 

Folketingets Markedsudvalget den 22. juni 1984, i forbindelse med, at han skulle indhente mandat 

forud for topmødet i Fontainebleau. Udvalgets møde forløb på dette punkt problemfrit for 

regeringen, og der kunne spore en vis lettelse fra oppositionen. Forslaget om at konferencen skulle 

have deltagelse af ikke-medlemslande blev modtaget særdeles positivt hos Socialdemokratiet, og 
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Schlüter gik selv så langt som til at pege på, at en konference med en sådan dagsorden ligefrem 

kunne være i de danske interesser, da en række områder som ikke var omfattet af traktaten burde 

løftes ind i samarbejdet. Regeringen kunne i sit mandat endda gå så langt på det kommende 

topmøde, at man ville have kunnet tilslutte sig formuleringer, der sigtede mod at undgå ’misbrug’ af 

vetoretten (MU den 22. juni 1984 jf. Nehring, 1986:21). Således udstyret med mandat fra udvalget, 

kunne regeringen deltage i det foranstående DER møde i Fontainebleau.  

 

Kapitel 5 Fra Fontainebleau topmødet til Milano 

Budgetspørgsmålet dominerede som forventet totalt topmødet i Fontainebleau og blev yderligere 

kompliceret af, at den tyske regering forlangte, at der blev givet kompensation til de tyske 

landmænd pga. afviklingen af de monetære udligningsbeløb (Gazzo, 1985a; 1985b). Det lykkedes 

hen på andendagen at finde et kompromis på de britiske budgetproblemer. Efter dette faldt på plads, 

blev en række af de øvrige sager hastebehandlet af stats- og regeringslederne.  

 

Dette gjaldt også forslagene om at styrke samarbejdet. Til dette formål blev det besluttet på fransk 

og tysk initiativ, at nedsætte to ad hoc udvalg: Adorno-gruppen som skulle drøfte aspekter af EF’s 

relevans og synlighed over for borgerne, samt et andet udvalg; Dooge kommiteen (også kaldet 

Spaak II komiteen), der fik – et relativt løst – mandat -’[to] make suggestions for the improvement 

of the operation of European cooperation in both the Community field and that of political , or any 

other, cooperation’ (Gazzo, 1985a:96; Moravcsik, 1998:352-353). Særligt den sidstnævnte gruppe 

påtog sig meget opmærksomhed, da der internt i komiteen var en grundlæggende konfliktlinje 

mellem integrationsivrige ’maksimalister’, der ønskede at øge brugen af kvalificerede 

flertalsafgørelser og på den anden side ’minimalisterne’ – som den danske regering – der i mindre 

grad var tilhænger af forøgelser af kvalificerede flertalsafgørelser (Beach, 2005: 37; jf. Moravcsik, 

1998: 360-361).    

 

Statsministeren præsenterede i beroligende vendinger markedsudvalget den 29. juni om forløbet af 

forhandlingerne. Forslaget om nedsættelsen af de to komiteer mødte dog skepsis fra S og RV, som 

pegede på, at Danmark skulle udvise en ’meget begrænset interesse’ i at opnå noget i disse to 

udvalg, ligesom de radikale fastslog at regeringen burde være køligt over for dette arbejde (MU 29. 

juni 1984; Jf. Nehring 1986). Der var en klar opfattelse hos oppositionen, at disse udvalg kunne 
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bruges som en ’trojansk hest’ i forhold til at definere en bredere reformdagsorden end den, man fra 

socialdemokratisk side var interesseret i at fremme. Det er uklart, om den danske regering var klar 

over rækkevidden af de ambitioner, som særligt den franske præsident tillagde dette udvalg.  

 

Det blev således hurtigt klart, at arbejdet i Dooge-kommiteen, som den blev døbt, der bestod af 

personlige repræsentanter for stats- og regeringslederne, blev meget mere ambitiøst end regeringen 

havde forudset og givet indtryk af i MU den 29. juni 1984. Allerede fra det andet møde som 

formede dagsordenen, lå det klart, at den franske repræsentant ønskede en markant udvidelse af 

brugen af kvalificerede flertalsafgørelser, ligesom den franske repræsentant ytrede ønske om at tage 

spørgsmålet om Luxembourg-forliget op til revision (Moravcsik, 1998; 360—361; Nehring, 

1986:24ff).2  

 

Udvalget præsenterede en foreløbig rapport i december 1984 på Dublin-topmødet. Her opstillede 

udvalget en målsætning for, ”en virkelig politisk enhed af europæiske stater, dvs. en europæisk 

union”. Herudover opstillede udvalget stillede tre prioriterede målsætninger: 1) En virkeliggørelse 

af det indre marked, inklusive en økonomisk og monetær union 2) at fremme fælles kulturværdier 

gennem fælles miljøbeskyttelsesregler og øget samarbejde på det sociale og retlige område samt 3) 

at styrke EF’s identitet udadtil ved at udvide og effektivisere EPS (Dansk udenrigspolitisk årbog, 

1984: 312ff; Nehring, 1986: 24ff; Petersen, 2006: 380).  

 

Dette var en barsk omgang for det danske markedsudvalg og resultatet udgjorde også en potentiel 

risiko for den danske regering, der ikke ligefrem havde gjort et stort arbejde ud af at advarer imod 

udvalgets ambitionsniveau.  

 

MU der blev præsenteret for de foreløbige konklusioner den 30. november 1984. Her kritiserede 

Ivar Nørgaard rapporten for at indeholde alle ’de dødssyge flommeeuropæiske ideer’, som man fra 

dansk side altid havde afvist (Markedsudvalget den 30/11 1984 jf. Petersen, 2006:380).  

 

                                                 
2 Tilsyneladende figurer komiteen ikke i MU drøftelser fra juni 1984 frem til dens foreløbige rapport i december 1984, 
men det er vanskeligt at forestille sig, at der ikke har været løbende kompakt mellem regeringens repræsentanter og 
oppositionen i perioden. 
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Direktør i Udenrigsministeriet Otto E. Møller, der optrådte som repræsentant for statsministeren i 

komiteen, havde dog været bevidst om, det med danske øjne problematiske i indholdet i Dooge-

kommissionens konklusioner, og fik derfor i den foreløbige (og i den endelige) rapport indført en 

lang række fodnoter, som summerede de danske forbehold for en udvidelse af den europapolitiske 

dagsorden (Petersen, 2006: 380-381; Nehring 1986; Dansk Udenrigspolitisk årbog, 1984:312ff).3

 

Signalerne fra den danske regering var således, at det stadigt var muligt at effektivisere samarbejdet 

uden at ændre på den eksisterende institutionelle magtfordeling. Møller tog derfor et generelt 

forbehold over for rapportens kapitel vedrørende de institutionelle spørgsmål og vendte sig specielt 

i denne sammenhæng imod forslaget om at udvide adgangen til afgørelser ved kvalificerede eller 

simple flertalsafgørelser og derved begrænse vetorettens udbredelse. Danmark vendte sig følgelig 

også imod rapportens forslag om at indkalde til en regeringskonference om gennemførelsen og 

vedtagelsen af institutionelle reformer af det europæiske samarbejde. I forhold til Dooge-

komissionens forslag om EPS’en tog man forbehold over for hele kapitlet om at gennemføre 

strukturelle ændringer, som mere konkret ville medføre nedsættelsen af et sekretariat (Dansk 

Udenrigspolitisk Årbog, 1984: 312ff; Petersen, 2006: 380-381; Nehring, 1986: 24ff). Heri lå der 

samtidigt en direkte imødekommelse af den socialdemokratiske og samtidig også de radikales 

positioner (jf. Radikale 1983;1984 jf. desuden 1985a; 1985b).  

 

Det er samtidigt bemærkelsesværdigt, at en række af de danske forbehold lå et stykke ude over de 

retningslinjer, som blev vedtaget i dagsordenen af 28. maj 1984. Dette indikerer, at den danske 

regerings repræsentant tillagde dagsordenen og de politiske signaler en særdeles restriktiv tolkning. 

  

Reaktionen blandt Socialdemokraterne i Markedsudvalgets behandling af komiteens arbejde den 30. 

november vidner om, at man på den ene side havde været tilfredse med regeringens håndtering af 

forhandlingsforløbet – Socialdemokratiets ordfører udtrykte ligefrem, at regeringens repræsentant 

havde figureret i komiteens arbejde med ’glimrende synspunkter’ - men at man var betænkelige 

over for det videre arbejde, Auken betragtede resultatet som et ’elendigt grundlag for de videre 

forhandlinger’. Socialdemokratiet var dog tilhængere af, at man skulle fortsætte arbejdet i 

komiteen, herunder evt. også deltage i forberedelsen af en konference, uden at man dog skulle lade 

                                                 
3 Konklusionerne var ikke kun problematiske for Danmark, da både Storbritannien og Grækenland ligeledes markerede 
sig særdeles kritisk og ligeledes fik indført en lang række forbehold.  
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sig forpligte af rapportens konklusioner. Dette var også var regeringens synspunkt. Regeringens 

vurdering på dette stadie var, at der ikke ville komme videre ambitiøse forslag på de kommende 

forhandlingsmøder (MU den 30/ 11 1984, jf. Petersen, 2006: 380). 

 

Efter DER-mødet i Dublin, hvor rapporten blev officielt præsenteret redegjorde Statsministeren 

efterfølgende i MU den 7/12 1984 for, at rapporten kun var blevet drøftet kort, men at han ville 

advare imod, at de andre lande angiveligt ville bringe de institutionelle spørgsmål frem i forreste 

linje. 

  

Forhandlingerne under komiteens arbejde er interessant derved, at de gav en forsmag på de 

relationer, der udviklede sig mellem regering og særligt socialdemokratiet under de senere 

forhandlinger. Regeringen valgte på trods af offentligt erklæringer fra udenrigsministeren om det 

modsatte at fastholde den traditionelle skeptiske danske linje over for fællesskabet og en udvidelse 

af dets kompetencer.  

 

Ved at holde fast i sin traditionelle politik var Danmark imidlertid i fare for at blive marginaliseret 

og hægtet af den politiske udvikling i samarbejdet, hvor Danmark efter ændringerne i den franske 

EF-politik væk fra det intergovernmentalistiske spor stod til at blive isoleret sammen med 

Grækenland og Storbritannien (MU 30/ 11 1984; Petersen, 2006: 381).  

 

Disse signaler blev opfanget af udenrigsministeren, som offentligt begyndte at argumentere for 

behovet for en mere aktiv dansk europa-politik ud fra et motiv om, at man skulle fokusere sit 

arbejde i den retning, hvor man bedst kunne få øget sin indflydelse i samarbejdet (f.eks. Politiken 

12/12 1984; Information 31/1 1985; jf. desuden Ellemann-Jensen 1996; 2003). Der var i denne 

periode tilsyneladende ikke tvivl om, at man i Udenrigsministeriet havde noteret sig, at vinden 

blæste i reformistisk retning, men foreløbigt var der ikke parlamentariske muligheder for et 

egentligt politisk skifte i EF-politikken (Petersen, 2006: 381). På trods af risikoen for politisk 

isolering på det europæiske plan, var regeringen, delvist imod egne præferencer, således tvunget til 

at anlægge en forsigtig forhandlingslinje, som var præget af mere traditionelle synspunkter, som i 

vidt omfang lå tættere på særligt de Socialdemokratiske standpunkter og interesser. Der er således 

ingen tvivl om, at Socialdemokratiet var tilfreds med regeringens håndtering af spørgsmålene i 
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komiteens arbejde og det ambitionsniveau, regeringen på trods af udenrigsministerens officielle 

synspunkter fremførte under de fortrolige udvalgsmøder.  

 

Doodge-komiteen præsenterede sin endelige rapport i marts 1985 i MU. Regeringen fandt i sin 

redegørelse den endelige rapport ’mindre utilfredsstillende’ end den foreløbige rapport fra 

december 1984. Rapporten indeholdt en række detaljerede forslag til at forbedre 

beslutningsprocessen gennem et udvidet brug af kvalificerede flertalsafgørelser og en forøgelse af 

fællesskabets handlingsområde gennem en færdiggørelse af det indre marked og en stærkere 

udenrigspolitisk koordination (Gazzo, 1985a; 123-147). Rapporten fastslog at gennemførelsen af 

det indre marked kunne foregå uden at der skulle forelægge et nyt traktatudkast i lovmæssig 

betydning. Samtidig foreslog man i rapporten, at der blev afholdt en regeringskonference. 

 

Der var en række elementer i rapporten som indholdsmæssigt var til fordel for Danmark. Dette 

gjaldt eksempelvis afsnittet om teknologi, miljø og valutasamarbejde. I forhold til de institutionelle 

spørgsmål viste rapporten, at en række af de øvrige lande var mere ambitiøse end Danmark, selvom 

de var reduceret i forhold til den oprindelige rapport. Fronterne på den europæiske scene var 

imidlertid ved at trække op og gøre sig klar til et første sammenstød på det foranstående topmøde i 

Milano den 28. – 29. juni 1985. 

 

I MU’s drøftelser af situationen op til det foranstående topmøde i Milano var det ifølge Schlüter 

ikke sandsynligt, men det kunne ikke udelukkes, at der ville blive indkaldt til en 

regeringskonference. Statsministeren ville, sagde han, tilslutte sig denne beslutning under 

forudsætning af, at man a priori ikke forhåndsforpligtede sig til noget, hvilket var et ekko fra de 

tidligere socialdemokratiske meldinger fra MU mødet den 30. november 1984. Socialdemokratiet 

roste endnu engang den danske forhandlers indsats under kommissionens arbejde, men kom på dette 

møde ikke med nogen melding om en eventuel stillingtagen til en kommende regeringskonference 

(MU den 28. marts 1984; jf. Petersen 2006).  

 

MU drøftede endvidere komiteens konklusioner igen den 12. april 1985, hvor Socialdemokraterne 

roste regeringens restriktive fortolkning af miljøspørgsmålet, men var her særdeles interesseret i 

hvordan MU fremover ville blive orienteret om de opfølgende bilaterale møder i kølvandet på 

Dooge-kommissionens arbejde. Statsministeren understregede her, at MU ville blive orienteret om 
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forløbet af de bilaterale forhandlinger. Han understregede, at han ville gøre hvad den kunne for at 

opnå et resultat, der lå så tæt på 28. maj dagsordenen som muligt (MU 12/4 1985 jf. Petersen 2006). 

Af større relevans i forhold den kommende politiske udvikling blev der mens Dooge-komiteen 

færdiggjorde sit arbejde udpeget en ny Kommission den 17. juli 1984 under ledelse af Jacques 

Delors.  

 

Forud for sin tiltrædelse den 7. januar 1985 rejste Delors på en tour-des-capital i efteråret 1984 i 

søgen efter ’en stor ide’, som kunne relancere integrationsprocessen (Grant, 1994:66; Moravcsik, 

1998:362). På disse møder diskuterede Delors emner som: Indførelsen af en monetær union, styrket 

forsvarssamarbejde, institutionelle reformer og oprettelse af et indre marked (Grant, 1994:66; 

McCallister, 1997: 164-165).4 Det eneste område der tilsyneladende kunne samle opbakning i alle 

10 hovedstæder var spørgsmålet om det indre marked (Dinan, 1999:110).  

 

Efter et DER møde i Bruxelles i foråret 1985 fik Delors overtalt stats- og regeringslederne til at 

anmode Kommissionen om at udarbejde et program og en tidsplan til at realisere det indre marked i 

1992 (McAllister, 1997: 172; Dinan, 1999: 110). Disse bestræbelser ledte til udarbejdelsen af 

Kommissionens hvidbog, som blev præsenteret i juni 1985 forud for Milano-topmødet. Hvidbogen 

bestod af over 300 forslag fordelt på en række områder inden for det indre marked ligesom det 

indeholdt en tidsplan for gennemførelse af Det indre marked (Kommissionen 1985). Drøftelserne af 

kommissionens initiativer var i denne periode bemærkelsesvist fraværende i drøftelserne i MU, der i 

denne periode primært fokuserede på Dooge-komiteen og dens arbejde.  

 

Der kan ikke have hersket tvivl om, at Udenrigsministeriet havde set skriften på væggen, men 

foreløbigt var der kun få parlamentariske muligheder for et politisk kursskifte, og i en 

forespørgselsdebat den 23. maj 1985 slog udenrigsministeren fast, at han var usikker på, om der på 

det foranstående møde i Milano ville blive indkaldt til en egentlig regeringskonference. Hvis der 

blev indkaldt til en sådan, var det ministerens opfattelse, at Danmark skulle deltage. For Danmark 

skulle det indholdsmæssige være i centrum, men han advarede dog om, at de andre lande ville 

presse på for institutionelle forandringer. Disse forslag skulle man, ifølge udenrigsministeren 

vurdere i en ’praktisk’ og ’ikke dogmatisk ånd’. Selve debatten den 23.maj gav ikke indtryk af, at 

                                                 
4 Udbyttet af rundrejsen var midlertidigt magert og Kommissionen var kun i stand til at samle opbakning til Delors 
favoritforslag fra Frankrig til den monetære union, mens tyskerne og Italienerne ønskede en styrkelse af det 
udenrigspolitiske samarbejde (Moravcsik, 1998: 315-316). 
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der var ændret i aktørernes positioner. Under forhandlingerne, markerede Socialdemokraterne dog, 

en modstand imod et Europa i flere hastigheder, hvorimod han udtrykte støtte til en a-la-carte ide, 

hvor medlemsstaterne skulle kunne vælge til og fra. Den Socialdemokratiske vision lød således på, 

at den nye dynamik i samarbejdet skulle kanaliseres igennem en meget mere fleksibel udgave af EF 

og ikke igennem en fordybning af samarbejdet (Folketingets forhandlinger 1984/85 spalte 10431). 

Dette var et udspil man havde luftet ved forskellige lejligheder i løbet af foråret 1985 (f.eks. MU 

26/4 1985), men som samtidigt afspejlede, at den socialdemokratiske positionering ikke helt var på 

højde med de bevægelser der ellers figurerede i EF-samarbejdet. En anden tolkning, som styrkes af 

indholdet i det fremsatte dagsordensforslag, var, at Socialdemokratiet benyttede lejligheden til at 

markere stærkt status quo orienteret præference for de foranstående forhandlinger, som i praksis 

ville betyde, at Socialdemokratiet fik en effektiv krog i regeringen forud for de kommende 

forhandlinger – regeringskonference eller ej, da partiet var bevidst om sin position som veto-spiller 

i EF-politikken.  

 

Partiet havde i denne periode interesser i at markere, at det ønskede en alternativ tilknytning til 

fællesskabet, eksempelvis gennem en styrkelse af det nordiske samarbejde. Sammen med den 

socialdemokratiske vision om en løsere tilknytning gennem fleksible arrangementer, var det med til 

at lægge et vist pres på regeringen forud for forhandlingerne, da de socialdemokratiske visioner – 

eller slet skjulte trusler – måtte tages seriøst med i regeringens overvejelser.  

 

Desuden talte den meget aktive venstrefløjs angreb på Socialdemokratiets i EF-politikken for, at 

partiet ud fra elektorale hensyn var nødt til at positionere sig længere til venstre i EF-spørgsmål for 

at minimere effekten af SF og VS angreb på Socialdemokratiets bløde venstrefløj (Socialistisk 

Folkeparti 1985 XX). 

      

Forespørgselsdebatten resulterede som forventet i vedtagelsen af et status quo orienteret 

dagsordensforslag, som i princippet bekræftede dagsordenen af 28. maj 1984, dog med en 

formulering om, at regeringen ikke måtte lade sig binde af forhåndsbetingelser forud for en eventuel 

regeringskonference5:  

                                                 
5 Forslaget blev vedtaget med 93 stemmer (S, KF, V, RV, CD og Krf.) mod 4 (FP og FD). 17 (SF og VS) stemte 
hverken for eller imod (Folketingets forhandlinger XXXX).  
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”Folketinget fastslår, at grundlaget for Danmarks Markedspolitik er 
folketingets dagsorden af 28. maj 1984, at regeringen i kommende drøftelser 
om det europæiske samarbejdes fremtid ikke må lade sig binde af 
forhåndsbetingelser, således at Danmark er frit stillet med hensyn til 
deltagelse i et videregående samarbejde, når forhandlinger er afsluttet, samt 
at regeringen skal arbejde for en udvidelse af samarbejdet mellem EF-
landene og de øvrige vesteuropæiske lande. Tinget går herefter videre til 
næste punkt på dagsordenen.” 
 

    (Folketingets forhandlinger 1984/85 spalte 10413ff) 

 

At den danske regering var klar over, at der blæste reformistiske vinde men fortsat var i tvivl om 

perspektivet for en konference, kan ses af, at regeringen efter vedtagelsen af dagsordenen den 23. 

maj forsøgte af danne sig et indtryk af de øvrige aktørers ambitionsniveau gennem en række 

bilaterale og uformelle møder. Den danske regerings vurderingen blev foreløbigt bekræftet under 

Udenrigsministerens officielle besøg i Paris den 31/5 til den 1/6 1985 og efter et uformelt 

udenrigsministermøde i Stresa den 8.-9. juni 1985, hvor der lød signaler dels fra den franske 

udenrigsminister Dumas, men også fra kredsen af de øvrige udenrigsministre om, at en ny 

konference ikke var på tapetet. Dette redegjorde udenrigsministeren for på et MU-møde den 14. juni 

1985, hvor beskeden til udvalget var, at perspektivet for regeringskonferencen fortonede sig, og at 

DER-mødet i Milano ville koncentrer sig om forskning, teknologi og det indre marked samt nogle 

konkrete institutionelle tilpasninger. Vurderingen lød, at risikoen for en ny traktat var ’meget lille’ 

(MU 14. juni 1984; jf. Nehring 1986). 

 

Forud for DER i Milano den 28.-29. juni var der indkaldt til møde i Markedsudvalget den 27. juni 

1985. Debatten i udvalget var sporet ind på at drøfte en række forslag med et begrænset 

ambitionsniveau. Væk var talen om en regeringskonference og drøftelserne om at ændre Rom-

traktaten samt en række af de mere overordnede overvejelser om, hvor høj en pris man var villig til 

at betale på de institutionelle områder for at få samarbejdet til at fungere og ikke bryde sammen.  

 

Statsministeren fastholdt her sin optimistiske udlægning af begivenhedernes gang og gav udvalget 

den vurdering, at risikoen for mulige institutionelle ændringer samt forslag om justeringer var 

blevet reduceret til det minimale, og at kredsen af EF-landene havde vendt sit fokus væk fra de 

institutionelle spørgsmål til de mere indholdsmæssige aspekter af samarbejdet. Dette var ifølge 

Statsministeren en udvikling, Danmark kunne være tilfreds med, da Danmark traditionelt havde 
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fokuseret på en udbygning af disse områder frem for de institutionelle spørgsmål (MU den 27. juni 

1985; jf. Petersen 2006).  

 

Schlüter havde i denne periode noget at hænge sin optimisme op på, da Kommissionen netop havde 

fremlagt sin hvidbog om Det Indre Marked, hvori det netop hed, at samarbejdet skulle fokusere på 

en udbygning af substantielle indhold i samarbejdet snarere end at fokusere på institutionelle 

ændringer og justeringer (Kommissionens hvidbog).  Det var et projekt, som regeringen var stærkt 

positive overfor. Der var dog fortsat en række problemer ved Kommissionens forslag, da Danmark 

(som det blev drøftet i MU den 14/6 og den 27/6 1985) ikke kunne bakke op om Kommissionens 

forslag på en harmonisering af de indirekte skatter og ideen om, at beslutningsproceduren 

vedrørende det indre marked skulle ændres fra enstemmighed til kvalificerede flertal (Petersen, 

2006: 382). 

 

Den danske regering havde tilsyneladende på dette tidspunkt lagt sin forhandlingslinje tæt på de 

socialdemokratiske synspunkter, som på dette tidspunkt kan sammenfattes på følgende måde: På de 

institutionelle områder accepterede man ’med betænkelighed’ at udvide samrådsproceduren med 

parlamentet, ligesom man ’med betænkelighed’ accepterede af at indpasse påberåbelsen af 

Luxembourg-forliget i en særlig procedure. Man ville samtid ’formegentligt’ give en accept af en 

aftale om øget anvendelse af artikel 148 stk. 3 (afståelsesreglen). I forhold til det udenrigspolitiske 

samarbejde ville man acceptere, at der blev etableret et EPS sekretariat under forudsætning af, at 

det blev holdt adskilt fra EF-institutionerne, dvs. samarbejdet skulle fortsat fastholdes 

intergovernmentalt. Man var derimod klart imod en skitserede grønbogsmetode, selvom denne 

metode allerede blev praktiseret i vid udstrækning. Socialdemokratiet meldte også fra til det noget 

uklare forslag om, at en enstemmig principvedtagelse i DER skulle have bindende virkning for de 

senere gennemførselsbeslutninger, da man var af den opfattelse, at beslutningsproceduren op til 

DER ikke afgav tilstrækkelig garantier for en gennemarbejdet dansk holdning (Nehring 1986; 

Petersen 2006).  

 

Det Radikale Venstre udtalte sig moderat skeptiske, men lagde sig på linje med Socialdemokratiet i 

de foreliggende spørgsmål. Man var tilfredse med Statsministerens beskrivelse af situationen og var 

lettede over ikke at skulle være tungen på vægtskålen. Man var fortsat imod oprettelsen af et EPS-
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sekretariat – men kom dog med den åbning, at det i givet fald skulle være helt uafhængigt af 

institutionerne, hvilket var en opblødning af de tidligere formulerede landsmødeerklæringer.  

 

De udenrigspolitiske aspekter i de foranstående forhandlinger på Milano-topmødet blev drøftet i 

Udenrigspolitisk nævn den 20. juni. Her gentog statsministeren, at det var mindre sandsynligt, at 

der ville blive indkaldt til en konference, men at det dog var for tidligt at afskrive denne mulighed. 

Regeringen bød her et britisk forslag velkommet om at styrke EPS, da det var centralt at opretholde 

et formelt skel mellem EPS og EF, som det er sket i Stuttgart-erklæringen. Socialdemokratiets 

ordfører var imod en fuld eller delvis integration af EF og EPS. De radikale udtrykte almindelig 

betænkelig ved et EPS sekretariat. Modstand gik ikke på det forelæggende udkast men risikoen for 

at nedsættelsen af et sekretariat kunne udvikle sig i en retning, som partiet ikke kunne støtte.  

 

Disse betragtninger erklærede Schlüter sig enig i (UPN 20/6 1985 jf. Nehring 1986). Afslutningen 

af mødet var præget af diskussion af hvad statsministeren egentligt havde mandat til, på grund af 

den uklare rækkevidde og kompleksiteten af de mange af de dagsordensforslag, som forelå forud 

for mødet. Konklusionen blev, at det næsten var umuligt at nedfælde en konklusion fra mødet, og 

siden der ikke var tale om mandatsøgning, da det var et DER møde, kunne man henholde sig til 

Folketingets dagsordener fra 28. maj 1984 og 23. maj 1985. 

 

Det Europæiske Råds (DER) møde i Milano 28.-29. juni 1985 blev et foreløbigt vendepunkt, da 

kredsen af stats- og regeringsledere på mødet vedtog, at man senere på året ville indkalde til en 

regeringskonference som skulle løse en række af de udfordringer, fællesskabet stod over for.6

  

Under forhandlingerne fremførte Thatcher argumenter om, at der ikke var brug for traktatændringer, 

og dermed ikke en regeringskonference. Hvis man ønskede fremskridt, havde Storbritannien 

fremlagt en række forslag, som var lige til at samle op. Den franske præsident var rede til at gå 

langt, hvis det var det, man ville, men kunne der kun opnås enighed om mere begrænsede skridt, 

ville Frankrig også se positivt på det. Det franske udspil var imidlertid ikke en godkendelse af det 

tidligere fremsatte britiske forslag. De tyske udspils ambitionsniveau var ligeledes vanskelige at 

tolke, man tilsluttede sig en regeringskonference, men der måtte forelægge et klart mandat, og 

resultatet af en sådan skulle være færdigt allerede den 31. oktober!   

                                                 
6 Nedenstående baserer sig på Nehring (1986:48-52) 
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Schlüter tog på mødet tråden op fra Thatcher. Der var kun behov for at udbygge samarbejdet på 

områder som forskning og teknologi og for at styrke det indre marked – ikke for at gennemføre 

institutionelle ændringer. I det omfang man ønskede det, kunne dette imidlertid ske uden 

traktatændringer, jf. de fremsatte britiske forslag. 

  

De store landes vaklen, og i sær den bløde franske holdning, stillede det italienske formandskab 

over for et valg. Skulle man stræbe imod en begrænset løsning, som nok kunne samle tilslutning 

blandt de tre største og derefter tage opgøret med parlamentslobbyen og skuffe Benelux, eller skulle 

man lægge sig i selen og løbe risikoen for et sammenbrud? Det italienske formandskab valgte en 

hård strategi og satsede på en ambitiøs dagsorden. Dette resulterede i et teknisk formandskabspapir 

og dels et fransk tysk forslag, hvoraf sidstnævnte fik forrang i forhandlingerne, hvilket gav 

anledning til en vis forvirring, da en række af landenes forberedelse til drøftelserne – herunder 

Danmarks – havde fundet sted på baggrund af det førstnævnte udspil, som var mindre vidtgående 

end det fransk-tyske forslag.  

 

Selve spørgsmålet om indkaldelsen af en eventuel regeringskonference blev dramatisk. Formelt var 

der ikke fremlagt forslag fra medlemslandene, der havde karakter af traktatændringer. Dette 

anfægtede ikke formandskabet, da man henviste til behovet for en regeringskonference ud fra 

traktatens artikel 236. Dette ledte til en række stærke reaktioner, særligt fra Storbritannien, hvis 

forarbejde de sidste 6 måneder med ét blev fejet af bordet. Der forelå imidlertid ikke noget forslag 

om ændringer af traktaten, altså var betingelserne ikke opfyldt og den græske præmiereminister 

Papandreaou erklærede ophidset, at han ville stemme imod alt, uanset indholdet. Poul Schlüter 

sluttede op bag Thatcher, der ligeledes var imod.  

 

Der hersker en del forvirring om, hvad der derefter fulgte. Nogle kilder peger på, at der fandt en 

egentlig afstemning om indkaldelsen af en regeringskonference sted. Dette er ikke tilfældet. Formelt 

var der ikke noget forslag jfr. Artikel 236. Det som fandt sted var en bordrunde, hvor 

formandskabet bad de enkelte lande tilkendegive deres holdning. Dette endte med en 7 mod 3 

situation, hvilket betød, at der var flertal for en regeringskonference. Særligt Thatcher var utilfreds 

med fremgangsmåden, der da også virkede kupagigt.7 Usædvanligt for et topmøde, afspejlede 

                                                 
7 Den bagvedlæggende årsag var, at der, når et formelt forslag til at igangsætte artikel 236 proceduren blev lagt frem, 
ville der være et flertal herfor, og en beslutning herom kræver i modsætning til det eventuelle resultat af en 
regeringskonference, kun simpelt flertal. 
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uenigheden sig i konklusionerne fra mødet. Formanden fastslog imidlertid, at det nødvendige flertal 

var til stede i hh. Til traktatens artikel 236 og derved til indkaldelse af en regeringskonference 

(Nehring, 1986:50-51).8

 

Kapitel XX Den danske modtagelse af Milano-topmødets resultater 

Taget for pålydende havde regeringens forberedelse til topmødet ikke været optimale. Det kan virke 

overraskende, at udenrigs- og statsministeriet i et sådant omfang har kunnet misfortolke de politiske 

signaler på den europæiske arena, da de øvrige landes ambitionsniveau viste sig markant højere end 

det, den danske regering havde rapporteret hjem til MU og UPN.   

 

Statsministerens redegørelse af forløbet under topmødet i Markedsudvalget og UPN var således 

ikke nogen nem opgave. Dels havde man fra regeringens side fejlbedømt situationen, og forløbet 

var blevet et ganske andet, end det man havde forudset. Dels og mere alvorligt var det efter 

topmødet vanskeligt at give et kvalificeret bud på, hvad den igangsatte proces ville føre til.  

 

Den 5. juli 1985 beklagede Schlüter således forløbet af Milano-topmødet og refererede de 

synspunkter, de enkelte lande havde gjort gældende til MU. Som sagen lå, ville der blive indkaldt til 

en regeringskonference. S og R udtalte, at man med henvisning til Maj-dagsordenerne burde 

deltage, hvis det kunne ske uden forhåndsbindinger, ligesom man ikke kunne svigte vores 

traditionelle alliance med Grækenland og Storbritannien. Statsministeren udtrykte tilfredshed med 

dele af konklusionsteksten, hvor særligt afsnittet om borgernes Europa var positivt, man var 

ligeledes tilfredse med afsnittet om det indre marked. Teksten om Teknologi var substantiel og god. 

Han understregede endvidere det positive i, at man ikke var bundet af forhåndsforpligelser (MU den 

5. juli 1985; UPN 5. juli 1985). Det gjorde det samtidigt nemmere, at Socialdemokratiet og Det 

Radikale Venstre på mødet velvilligt accepterede regeringens vurdering af, at ambitionsniveauet på 

den foranstående konference var blevet sænket. Nørgaard roste på mødet statsministerens 

                                                 
8 Normalt ville modstanden fra Storbritannien have betydet, at muligheden for at indkalde til en IGC på trods af at de 
formelle bestemmelser var overholdt, havde været begrænset, men det blev her afgørende for det videre forløb, at 
Storbritannien trods sin modstand mod en regeringskonference alligevel på trods af trusler om det modsatte, valgte at 
melde ud, at man ønskede at deltage. En del af denne ’kovending’ i de britiske positioner skyldtes formegentligt, at 
Thatcher efter at have fået løst sine budgetproblemer så en række fordele og britiske muligheder i EF-samarbejdet. 
Gennem en regeringskonference så Thatcher gode muligheder for at påvirke udfaldet i en gunstig retning. (Nehring, 
1986:50-54) 
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håndtering af forhandlingerne på Milano-topmødet og delte regeringens positive tolkning af 

konklusionsteksten fra mødet. Særligt var man tilfredse med afsnittet omkring forskning og 

udvikling (Nehring, 1986: 55-56).  

 

Selve indkaldelsen til konferencen fandt sted samme dag og lagde op til en ændring i Rom-

traktaten, således var det formelle grundlag for en regeringskonference på plads. Forslaget havde 

følgende centrale elementer: 

 

• At styrke Kommissionens forvaltningskompetencer 

• At forøge EF-parlamentets beføjelser 

• Udstrækning af de fælles politikker til nye aktivitetsområder 

 

Det blev endvidere understreget, at disse ændringer skulle lade sig inspirere af de forslag, som var 

formuleret i Dooge- og Adonnino-komiteens rapporter og elementer fra Kommissionens forslag 

vedrørende fri bevægelighed. Selve forslagene var uden selvstændigt indhold, hvilket gjorde det 

lettere for Danmark at acceptere indkaldelsen, da der ikke var knyttet forhåndsbetingelser til 

forhandlingerne. Formandskabet skulle i hh. til konklusionsteksten fra Milano fremlægge forslag til, 

hvordan rådets beslutningsproces skulle forbedres, ligesom det skulle komme frem med forslag 

vedrørende Kommissionen og EF-parlamentet.9

 

Det var vigtigt at få skabt en fælles forståelse mellem regeringen og Socialdemokratiet (og Det 

Radikale Venstre) omkring det grundlag, man gik ind i forhandlingerne med. Der var efter mødet i 

MU den 5. juli 1985ikke tvivl om, at der var parlamentarisk flertal for at deltage i konferencen, men 

det skulle selvfølgeligt konstateres formelt. Regeringens udsigter var således at skulle deltage i en 

serie af forhandlinger, hvis sandsynlige resultat ikke lod sig forudsige og samtidig holde så tæt 

kontakt som muligt til Socialdemokratiet med det sigte, at der i sidste ende kunne etableres en enig 

dansk holdning til konferencens resultater. Situationen omkring den foranstående IGC var 

anderledes, da flere af områderne berørte en lang traditionelle konfliktlinjer mellem de politiske 

                                                 
9 Disse praktiske skridt kunne gennemføres uden traktatændringer blev drøftet på COPREPER den 11. og 17. juli 1985, 
uden at der dog var enighed. Formandskabet forestillede sig at disse ville kunne løses allerede på det planlagte 
udenrigsministermøde den 22.-23. juli og udarbejdede med henblik herpå en note (DOK 8317/85), der refererede til 
drøftelser i COREPER. Fra dansk side var det ikke tilfredsstillende, at de ændringer, der tegnede noget nær det 
maksimale, Danmark kunne gå med til, blev afgjort på forhånd før regeringskonferncen kom i gang.  
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partier, hvilket til nogen grad vanskelliggjorde spørgsmålet om at definere en samlet ’national 

interesse’.  

  

For regeringen var der således tale om en særdeles vanskelig politisk situation, hvor risikoen bestod 

i at blive klemt mellem EF-partnerne og den nationale opposition. For det andet risikerede man at 

blive isoleret fra de øvrige medlemslande under forhandlingerne. Det var derfor altafgørende at få 

Socialdemokratiet med på en fælles forhandlingslinje. Der var ingen tvivl i juli 1985 om, at 

ændringer i det europæiske samarbejde i blot nogen rækkevidde skulle finde sted i samarbejde med 

Socialdemokratiet. Regeringen lagde således hurtigt op til en tilnærmelse af Socialdemokratiet i et 

forsøg på at få partiet ’med i kassen’ forud for de kommende forhandlinger.  

 

Den 17. juli 1985 afholdt Statsministeren, Udenrigsministeren og lederne af Socialdemokratiet et 

fortroligt underhåndsmøde om situationen. Der havde tidligere været sådanne 3-4 møder under 

Dooge-komiteens arbejde. Situationen var ligeså uoverskuelig, men langt mere alvorlig. Regeringen 

vurderede, at det var centralt at bibringe Socialdemokraterne et troværdigt billede af, hvordan 

processen ville forløbe. En fælles forståelse var således nødvendig, hvis man skulle blive enig om, 

hvordan Danmark skulle manøvrerer på konferencen. Denne uformelle tillidsskabende proces, var 

tilsyneladende ikke nem. Regeringen havde skudt helt ved siden af med hensyn til Milano-

topmødet. Regeringen måtte derfor male situationen ’i ret mørke farver’ og bibringe 

Socialdemokratiet en opfattelse af, at man stod over for en række afgørende og problematiske valg. 

Det var imidlertid også klart, at den vurdering man lagde frem måtte være troværdig. Hvis 

Socialdemokratiet, som pr. instinkt havde en dyb ulyst til at beskæftige sig med 

regeringskonferencens emner fik fornemmelsen af, at regeringen malede fanden på væggen, var 

vurderingen, at de nemt kunne ’gå i baglås’ (Nehring, 1986:61-62). 

 

Statsministerens vurdering gik på, at resultatet af forhandlingerne ville være imellem to yderpole – 

et maksimalistisk, som ville omfatte en Europæisk Union, en række ændringer i Rom-traktaten, 

hvor der jo allerede eksisterede et katalog i Dooge-kommitteens rapport samt en EPS-traktat. Det 

minimale resultat kunne komme til at bestå i konkrete institutionelle tilpasninger, svarende til det 

britiske forslag (ingen traktatændringer) samt en EPS-traktat.  
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Det afgørende var den britiske holdning; ville de opretholde deres traditionelle modstand mod 

reformer, eller ville de acceptere institutionelle ændringer for at få etableret Det Indre Marked? 

Regeringens vurdering var, at briterne ville bevæge sig i sidste øjeblik, da de havde store interesser i 

at få åbnet det indre marked, hvorfor de måtte formodes at være villige til at betale en institutionel 

pris. Vurderingen var ligeledes at Frankrig ville gå langt for at få en aftale. Fremstillingen ledte dog 

ikke til klare reaktioner fra Socialdemokratiet, men de hældede klart i en minimalistisk retning, da 

vurderingen tilsyneladende var, at briterne ikke ville være til at bevæge og at de ville opretholde 

deres modstand imod institutionelle reformer.   

 

Den 19. juli 1985 i MU fik regeringen mandat til at acceptere den foranstående regeringskonference 

og lovede samtidigt, at der ville blive holdt en tæt kontakt til MU under forhandlingerne. Drøftelsen 

i udvalget var ret kort, og Socialdemokratiet gav den forventede accept af den danske 

forhandlingsposition. SF havde åbenbart fået en fornemmelse af underhåndsaftalen mellem 

Socialdemokratiet og regeringen og fremsatte forslag på mødet om, at der blev oprettet et særligt  

kontaktudvalg under konferencen, som skulle følge regeringens i forhandlingerne. Dette blev afvist 

af udenrigsministeren som ’upraktisk’ (Nehring, 1986:64). Det efterfølgende udenrigspolitiske 

møde den 22.-23. juli traf som forventet de nødvendige og formelle forberedelser til den kommende 

regeringskonference som var sat til at starte den 9. september 1985. 

 

Under de forberedende møder blev det planlagt, at der skulle afholdes i alt 5 ministermøder mens en 

embedsmandsgruppe, den såkaldte Dondelinger-gruppe, skulle mødes ca. hver 14. dag.  Der blev i 

oplægget lagt an til en ambitiøs dagsorden. Planen var, at EPS-siden af regeringskonferencen skulle 

være færdigbehandlet medio oktober og at konferencen kunne afsluttes allerede i december 1985. 

 

Kapitel XX Forhandlingerne om de danske positioner  

Fronterne på den europæiske scene var ligeledes ved at manifesterer sig. Det ville fortsat være de 

britisk-franske relationer, der tiltrak sig størst opmærksomhed. Storbritannien var utilfredse med 

indkaldelsen af konferencen, men signalerede en vis pragmatisme over for forhandlingerne. Planen 

var tilsyneladende ikke at afvise eventuelle traktatforslag, men stille sig tvivlende overfor om de var 

nødvendige med henvisning til sine egne tidligere fremsatte forslag. Det var givet, at Frankrig ville 

komme til at spille en mæglerrolle mellem Storbritannien og Tyskland. Hvis briterne var 
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samarbejdsvillige ville Frankrig være kittet mellem Storbritannien og Tyskland, ellers var det 

Frankrigs opgave at isolere briterne. Regeringens vurdering var, at der var en vis sandsynlighed for 

at dette set up kunne resulterer i et resultat, da Frankrig var ganske fleksibel mht. substansen i de 

foranstående forhandlinger. Hvis resultatet kunne præsenteres som en forbedring – eller et skridt 

fremad, kunne Frankrig altså bøje sig langt i både tysk og britisk retning.   

 

Fronterne mellem venstrefløjen, Socialdemokratiet og regeringen tog for alvor til i denne periode. 

SF og VS var ikke i tvivl om, at de stod over for at blive isoleret i de foranstående forhandlinger og 

rejste derfor igen forslag om at oprette en kontaktgruppe for konferencen.  

 

Dette skyldtes, at disse partier i modsætning til Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet var sikre 

på, at de ikke ville blive inddraget i underhåndsaftalerne med regeringen, og derved ville de miste 

ammunition i det indenrigspolitiske spil. Det er endvidere evident, at partierne ligeledes søgte at 

udnytte dette forhold til at illustrere, at Socialdemokratiet var i lommen på regeringen. Så sent som 

på et MU møde den 6. september gjorde VS sig således til talsmand for en ændring i 

konsultationsproceduren. 

 

Det var oplagt, at regeringen ikke ønskede at blive snøret mere ind end tilfældet var, og det var 

derfor uacceptabelt at erstatte den eksisterende procedure i MU. Socialdemokratiet og De Radikale 

var heller ikke tilhænger af en ændring, da de var sikre på, at blive kontaktet underhånden forud for 

forhandlingerne. Socialdemokratiet var dog tydeligt på vagt over for kritik fra venstrefløjen i den 

anledning. Formelt var det dog i MU at slaget skulle slås, selvom de reelle politiske forhandlinger 

forgik uden for udvalgslokalerne. 

 

Et andet institutionelt spørgsmål vedrørte hvordan Folketinget skulle håndter de foranstående 

forhandlinger om EPS, siden området traditionelt ikke hørte til i MU, men i Udenrigspolitisk Nævn. 

Problemet opstod, da den foranstående konference skulle forhandle både EF og EPS. En 

parlamentarisk stillingtagen til de danske forhandlingspositioner måtte forudsætte inddragelse af 

hele forhandlingsområdet. Der var imidlertid ingen juridiske forpligtelser for regeringen til at 

involvere MU i EPS-spørgsmålet. I MU- beretningen den 29 marts 1973 er afgrænsningen mellem 

nævnet og MU foretaget således: Forud for forhandlinger i EF’s råd om vedtagelser af større 

rækkevidde” (Markedsudvalget 1973).  
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Juraen kom dog ikke til at overskygge politikken på dette spørgsmål, da udenrigsministeren 

accepterede markedsudvalgets ønske om at drøfte EPS (UPN 13/ 9 1985).10

 

Statsministeren havde allerede gjort sig klart, at de kommende forhandlinger ville blive 

problematiske, og havde gjort sig overvejelser om den socialdemokratiske folketingsgruppes 

vanskeligheder. Dette illustreres af, at han på et møde i den konservative folketingsgruppe den 16/8 

1985 redegjorde for, at de konservative under de kommende forhandlinger skulle undgå at tirre 

socialdemokraterne, men tværtimod ’gøre alt for at holde dem i hånden’ (Petersen 2006:383). Dette 

skulle konkret finde sted gennem indgåelsen af en række underhåndskontakter og ved, at man fra 

regeringens side løbende at forsynede partiet med informationer og vurderinger for derved at sikre 

sig, at Socialdemokratiet havde opdateret og relevant information om forløbet af forhandlingerne.11  

 

På den anden side stod frygten for at blive isoleret i de europæiske forhandlinger – en udsigt der 

blev mere reel, efterhånden som det viste sig, at Frankrig og UK ikke længere nødvendigvis kunne 

tage vare på danske interesser, og at Danmark således stod alene med sin skepsis over for 

kommende justeringer i samarbejdet karakter.12

 

For Socialdemokratiet måtte situationen have været endnu sværere. De spørgsmål som skulle op på 

konferencen var rent dynamik for partiet og var for det meste spørgsmål, som partiet ikke havde 

nogen interesse i at diskutere, da man var rigeligt godt tilfreds med status quo-situationen. 

Indkaldelsen af konferencen betød, at de to venstrefløjspartierne lugtede blod, da en genåbning af 

EF-spørgsmålet åbnede en kærkommen flanke over for Socialdemokratiet.  

 

                                                 
10 På regeringssiden så man ingen grund til at etablerer procedure ved siden af regeringens fællesmarkedsudvalg. Det 
siger sig selv, da sagen strammede parlamentarisk sted i december 1985 og i januar 1986, blev det ligeledes et punkt på 
ministermødernes dagsorden. På embedsmandsniveau var det derimod nødvendigt at fjerne sagen fra EF-udvalget. Man 
havde brug for en bredere deltagerkreds og en anden arbejdsfacon. Ministerierne måtte regne med kort varsle til at 
samarbejde om udarbejdelsen af instruktioner til de danske forhandlere, efterhånden som der kom materiale på bordet. 
Et udvalg der omfattede hovedparten af ministerierne blev nedsat, under ledelsen af udenrigsministeriets 
markedsafdeling. 
 
11 Riberholt har senere redegjort for, at regeringen havde en aftale med Svend Auken under forhandlingerne, som havde 
garanteret for, at S ville bakke op om forhandlingsresultatet.  
12 Et karakteristisk træk ved den danske EF-politik havde været at man traditionelt lagde sig op af Storbritannien i EF-
politiske spørgsmål og på den måde indirekte lod sig repræsentere i forhandlingerne. 
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Situationen var kritisk, og særligt Schlüter så en fordel i at søge at få løst en række af de dilemmaer 

der forelå mellem de politiske partier forud for forhandlingerne.13 Det var på forhånd udelukket, at 

Danmark kunne manøvrer på konferencen, da det ville forudsætte et tøjrslag fra MU, som ikke ville 

blive givet. Derfor gik regeringens overvejelser på, hvorvidt Danmark alene skulle tage stilling til 

andres forslag, eller om man selv skulle fremlægge forslag.  

 

Problemet var, at tiden var forpasset til at fremlægge noter samt memorandums forud for 

konferencen. Eneste mulighed for at gennemføre en aktiv linje var selv at fremlægge forslag. Selv 

dette var problematisk i og med, at hvis danske forslag skulle tages alvorligt på konferencen, skulle 

de formelt præsenteret i traktatform, hvilket Danmark jo principielt ligesom Storbritannien været 

imod. Spørgsmålet for regeringen var, om Socialdemokratiet kunne tilslutte sig, at Danmark derved 

signalerede, at vi ikke begrebsmæssigt udelukkede traktatændringer. Meldingerne fra  

 

Meldingerne fra Socialdemokratiet var ikke entydige om dette spørgsmål (Nehring, 1986: 74). Man 

havde fra regeringens side noteret sig, hvor let partiet havde gået med til dansk deltagelse på 

konferencen, og man havde noteret sig, at dets talsmænd havde advokeret for en mere offensiv 

dansk forhandlingslinje. Det var således på tide at teste hvor langt man kunne presse 

Socialdemokratiet i forhandlingerne. Ud over signalværdien i at deltage aktivt, havde tanken om et 

dansk udspil således også en taktisk værdi, da det kunne bruges til at binde S op på konferencens 

resultater og derved – måske – forpligte partiet på det endelige resultat af konferencen. 

 

Et centralt element i dette spil kunne være at fremlægge en række relativt ukontroversielle forslag 

som elementer i det danske forhandlingsudspil som skulle forhandles med Socialdemokratiet, som 

partiet vanskeligt kunne være imod, dvs. at det skulle indeholde en række forslag, som i vidt 

omfang reflekterede socialdemokratiske interesser og prioriteringer.  

 

                                                 
13 Der var ikke helt enighed i analysen hos de to store regeringspartier, da Uffe Ellemann-Jensen på Venstres  
sommermøde den 8. august beklagede sig således over, at de andre partier ikke forstod Venstre i Europapolitikken, men 
fandt partiet urimeligt vanskeligt. Sommermødet resulterede i udsendelsen af en stærkt stærk positiv EF udmelding som 
på mange måder fremstod problematisk for Socialdemokratiet, da man ikke ønskede at markere sig som et parti, der 
uden problemer kunne samarbejde med EF-begejstrede partier under de foranstående forhandlinger. Det var 
Statsministeren tilsyneladende enig i. På et gruppemøde den 16. august mente han, at de Konservative ville gøre sagen 
en dårlig tjeneste, hvis man gjorde som Venstre. Schlüter argumenterede her for, at det ikke ville skade, hvis partiet var 
lidt mere velovervejet end deres mindre regeringspartner, også set i lyset af at det Konservative Folkeparti efter 
valgsejren i 1984 var blevet et andet ved at få mange EF- og unionsmodstandere ind i partiet (Petersen, 2006:383). 
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Formuleringen af et sådant forslag blev forberedt i Udenrigsministeriet i samarbejde med 

Statsministeriet og Justitsministeriet henover sommeren 1985. Resultatet af disse overvejelser blev 

fremlæggelsen af et fire-leddet forslag, som efter godkendelse i regeringens fællesmarkedsudvalg 

blev lagt frem i MU den 6/9 1985. Udspillet var åbenlyst designet af regeringens embedsmænd til at 

sikre tilslutning fra Socialdemokratiet. Elementerne i regeringens udspil kan sammenfattes i tabel 

5.4. Udenrigsministeren betegnede selv dette forslag som et bevidst forsøg på at kaste grus i 

maskineriet og blokere for fremskridt på konferencen (Nehring 1986: 75-77).  

 
 Tabel 5.4 Regeringens oprindelige forslag til de danske forhandlingspositioner pr. 6/9 1985 præsenteret i MU  

Emneområde  Overskrift  Beskrivelse af indhold 

1. Del   Effektivisering af 
traktaterne 

Sammenlægning af de tre traktater til en enkelt 

2. Del  Institutionelle 
tilpasninger og 
ændringer 

Her ville man tillade at Europa‐parlamentet at få en større rolle i 
den offentlige debat, men ikke i lovgivningsprocessen  
Rådets arbejde skal effektiviseres bl.a. gennem vedtagelsen af 
kvalificerede flertalsafgørelser 
Traktatfæstning af rådssekretariatet  
Kommissionen skal effektiviseres med en kommissær pr. 
medlemsland, hvilket også skulle gælde for domstolen 
Oprettelse af ombudsmandsfunktion 
Lokal valgret  

3. Del  Modernisering af 
traktaten 

Modernisering af traktaten kan sikres gennem inddragelsen af 
nye områder så som:  
Forskning, udvikling og teknologi  
Energipolitik 
Minimumsforskrifter på miljølovgivning 
Det ydre miljø  
Styrkelse af det valutariske samarbejde inden for EMS’en 
Forpligtelse til ekspansiv finanspolitik ved et vist niveau af 
arbejdsløshed 

4. del  Samarbejde inden for 
kultur, undervisning, 
sundhed og civilret 

Samarbejdet inden for kultur, undervisning, sundhed, civilret skal 
gøres mellemstatsligt, så grundlaget ikke bliver Rom‐traktaten, 
men mere traditionelt intergovernmentalt arbejde, hvor andre 
europæiske lande kan deltage 

Kilde: Baseret på Nehring 1986: 75-77  
 

Den socialdemokratiske ordfører fandt som udgangspunkt regeringens offensive linje udmærket, 

men med den tilføjelse, at man skulle foreslå så væsentlige traktatændringer, at det var ’dødsikkert’, 

at de andre lande ville forkaste dem. Der var brug for at fremsætte vidtrækkende principielle forslag 

der afspejlede de danske interesser for at påvirke forhandlingerne. Den socialdemokratiske ordfører 

Ivar Nørgaard var derfor tilfreds med forslaget om en traktatfæstning af EMS’en som han anså for 

’urealistisk’, hvilket gjorde, at regeringen burde forslå dette. Af øvrige områder som lå uden for det 
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realistiske var forslaget om at forpligte medlemslandene til at føre en ekspansiv finanspolitik, når 

arbejdsløsheden nåede op på 4 - 5 procent samt en begrænsning af antallet af kommissærer. 

 

Nørgaard var dog uenig i regeringens vurdering af den overordnede strategiske situation på de 

institutionelle spørgsmål og risikoen for, at Storbritannien ville trække sig fra sine positioner. 

Storbritannien ville ifølge Nørgaard være en forbundsfælle i forhandlingerne. Derved affejede 

Nørgaard samtidigt risikoen for, at Danmark blev isoleret i forhandlingerne, da Danmark efter hans 

vurdering havde ’fat i den lange ende’, da regeringen jo ’blot’ kunne nedlægge veto over for det 

endelige forhandlingsresultat (MU den 6/9 1985; jf. Petersen, 2006: 383). Men trods dette lykkedes 

det ikke at få nogen positiv tilkendegivelse fra Socialdemokratiet på mødet, dvs. at 

Socialdemokratiet ikke gjorde det klart, om man ville bakke op om forslaget eller ej (MU 6. 

september 1985; Nehring 1986; Petersen, 2006). 

 

I den efterfølgende afrapportering fra konferencen var det centralt for regeringen at formidle en 

troværdig vurdering af det videre forløb. Udenrigsministerens indtryk var, at tonen på det 

indledende møde havde været dæmpet, men ambitionerne blandt de øvrige var i behold. 

Udenrigsministeren havde på mødet fremhævet de danske forslag, vist nok med den tilføjelse, at der 

var flertal for det i MU, selvom udvalget den 6. september ikke havde givet tilsagn.14 Dette ledte til 

en heftig kritik fra Venstrefløjen anført af VS og SF. Partierne stillede krav om, at ministeren 

udleverede sit manuskript fra forhandlingerne, hvilket blev afslået med en bemærkning om, at det 

der var blevet sagt havde været i overensstemmelse med, hvad han havde sagt i MU den 6. 

september 1985 og at dette fulgte indholdet i Majdagsordenerne. S valgte at betragte dette som et 

dementi, men fastholdt kritik af udenrigsministerens vurdering af, at Danmark var isoleret. 

Nørgaard fremhævede igen, at han stolede på Storbritannien og at deres positioner lå fast og at 

situationen således ikke var faretruende for Danmark. Det må ud fra Socialdemokratiets reaktion 

tolkes som, at ministerens udmeldinger havde været afstemte med Socialdemokratiet (MU 13. 

september 1985; Jf. Nehring 1986).15

                                                 
14 Forløbet er uklart, men der er indikationer på, at forslaget blev sendt under hånden til den Socialdemokratiske og den 
radikal gruppeformand forud for mødet, hvilket kan tale for, at S havde givet en uformel tilkendegivelse af, at man ikke 
var modstander af forslaget. Nørgaards udtalelser i udvalget kan ligeledes tolkes i retning af, at Socialdemokratiet i 
hvert fald ikke var modstander af regeringens forslag, men et formelt håndslag forelå der altså ikke fra MU. 
15 De to venstrefløjspartier kritiserede endvidere en række procedurelle forhold i forbindelse med forhandlingerne og 
gav udtryk for en generel utilfredshed med den eksisterende samspilsprocedure for samspil der eksisterede mellem 
regering og Folketing. Dette lå i forlængelse af den tidligere vedtagne strategi om at benytte en bred vifte af virkemidler 
for at presse Socialdemokratiet (SF FU FEB 1985). Kritikken af Udenrigsministeren blev en sådan ’sag’ og førte til en 
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Hvad kunne regeringen lære af denne indledende træfning i MU? For det første var man ikke 

kommet længere med hensyn til en klarhed over om S ville acceptere det skitserede udspil. 

Kritikken fra V-fløjen havde tilsyneladende gjort et vist indtryk da Socialdemokratiet havde fuldt 

op med at kritisere udenrigsministerens udtalelser på et pressemøde den 13. september og deres 

kritik af proceduren for samarbejdet mellem regering og Folketing og om perspektivet i at blive 

isoleret på konferencen (Nehring, 1986: 87). Den mest nærliggende tolkning var imidlertid, at 

socialdemokratiet endnu ikke havde lagt sig fast på en linje. Regeringen måtte derfor sigte imod at 

stille forslag, som de troede, at Socialdemokratiet i sidste ende ville kunne acceptere. Derfor var 

situationen særdeles usikker i de foranstående forhandlinger.  

 

Som et led i den endelige afklaring af hvorvidt regeringen skulle fremlægge et forslag på 

konferencen afholdt Statsministeren, Udenrigsministeren og repræsentanter fra Socialdemokratiet et 

underhåndsmøde den 19. september 1985.16 Regeringen vurderede, at situationen var vanskelig 

men ikke umulig, da resultatet af konferencen kunne blive et resultat, som Danmark måske kunne 

tilslutte sig. Det krævede imidlertid, at Danmark havde midler til at påvirke forhandlingerne i rigtig 

retning. Det var her, det danske forslag kom på banen.  

 

Den model regeringen lagde på bordet var det oprindelige udspil uden del 1 (sammenlægningen af 

traktaterne). Regeringen præsenterede altså nu en trefløjet model, hvis hovedindhold havde været 

officielt kendt af Socialdemokratiet siden mødet i MU den 6. september 1985. Men som havde 

været sendt i sit fulde omfang til underhånden til såvel den socialdemokratiske og radikale 

gruppeformand forinden.  

 

I beskrivelsen af det forventede forløb af konferencen lagde regeringen vægt på ønsket om at få 

ændret enstemmighedskravet i artikel 100 til kvalificerede flertal. I samme forbindelse omtaltes 

muligheden af i en eller anden forbindelse at kodificere Luxembourg-forliget. Spørgsmålet om 

betegnelsen Europæisk union blev ikke nævnt på mødet, da man fra regeringens side fandt det 

uegnet at tage dette emne op.  

                                                                                                                                                                  
lang række kritiske spørgsmål til ministeren (Folketingets forhandlinger 1984/85 spalte 12103-4).  Hvad VS og SF 
naturligvis også var klar over, var, at de havde betydelige påvirkningsmuligheder over for Socialdemokratiet ved at 
holde gryden i kog og sørge for at socialdemokraterne med deres åbne venstreflanke aldrig fik ro.  
 
16 Følgende baserer sig på Nehring (1986:87-89). 
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Socialdemokratiet gav ingen klare meldinger, men gav udtryk for en generel bekymring over for 

perspektiverne på konferencen. Man var meget håndfast vedrørende indholdet af Luxembourg-

forliget, der ikke kunne betragtes som en handelsvare. Det var en politisk realitet. Bekymringerne 

dækkede nu også over for udsigten til et dansk udspil, som tilsyneladende var blevet for konkret og 

realistisk i sit indhold i de foranstående forhandlinger. Man var således ikke klar til officielt at tage 

et medansvar for de kommende forhandlinger.  

 

Det var tydeligt, at partiet havde brug for mere tid til at foretage sine overvejelser. Fristen for 

forslag var den 15. oktober, så der var tid endnu. Grundet den manglende stillingstagen fra 

Socialdemokratiet fjernede regeringen punktet fra dagsorden på MU-mødet den 20. september. 

Regeringskonferencen var heller ikke på dagsorden den 27. september og forløbet blev yderligere 

forsinket af, at venstrefløjen havde endvidere fremsat samrådsforslag til UM om regeringens 

information til MU, som blev afholdt den 4. oktober 1985.17 I og med at den 15. oktober nærmede 

sig, måtte regeringen have klarhed om hvordan flertallet i MU så på spørgsmålet om et dansk 

udspil. Det kom der ikke noget klart svar på.  

 

Partierne takkede høfligt for tilbuddet om at blive inddraget og socialdemokratere holdt døren på 

klem, og ville ikke afvise en diskussion af hensigtsmæssigheden af et udspil, man var altså ikke 

kommet meget længere end man havde stået den 13. og den 19. september 1985 (Nehring, 1986: 

90). Vurderingen gik på, at der ikke var den store forskel mellem at støtte andres og fremsætte egne 

forslag, men bordet kunne fange, og var Danmark klar til det? På trods af disse lidt slørende 

meldinger var det stadigt regeringens opfattelse, at socialdemokratiet ville bakke op om et dansk 

udspil (ibid). Dette blev støttet af en kronik af i Information af Nørgaard den 5. september 1985, 

som pegede i den retning (Information den 5. september 1985). Regeringen havde endvidere også 

den opfattelse, at når det for alvor strammede til, ville Socialdemokratiets formand Anker Jørgensen 

bruge sin indflydelse og tvinge en forståelse igennem (Nehring, 1986:91). Tiden ved imidlertid ved 

at løbe ud og MU-mødet den 11. oktober 1985 var den sidste chance for at opnå en forståelse.  

                                                 
17 Samrådet forgik i fordragelighed. UM besvarede de tre stillede samrådsspørgsmål. MU løfte om at modtage alle 
officielle dokumenter, der var fremlagt på konferencen. UM afviste, at det var praktisk, at han hver eller hver anden uge 
orienterede om forløbet, men lovede til gengæld at gøre det når udvalget ønskede ham i samråd. Til spørgsmålet om 
informationen til befolkningen svarede han at den åbenhed der var omkring sagen i MU udgjorde et godt grundlag for 
den offentlige debat (MU den 4. oktober 1985 jf. Nehring, 1986:89) 
 

 40



 

Regeringen rundsendte den 9. oktober et notat om det foreslåede 3-fløjede udspil. Dette skete som 

et led i en procedureforståelse mellem regeringen og Socialdemokratiet og De Radikale baseret på 

underhåndsaftaler (Nehring, 1986:91). Som et led i denne proces var der også en forståelse af, at der 

skulle afholdes et ekstraordinært MU-møde den 16. oktober og at drøftelsen skulle finde sted på 

grundlag af de fuldstændige forslagstekster. Partierne skulle først give deres stilling til kende på 

dette møde.  

 

Det udspil som blev præsenteret i notatet af den 9. oktober var ændret på enkelte punkter i forhold 

til det tidligere drøftede trefløjsudspil, væsentligst ved at del 1 var røget ud, og bestod nu af tre dele: 

Institutionelle ændringer, indholdsmæssige ændringer og udvidet samarbejde inden for traktaten.  

 

De institutionelle forslag var beskedne, men omfattede blandt andet oprettelsen af en 

ombudsmandsfunktion i EF, og en rolle for parlamentet for opsyn med medlemsstaternes 

overholdelse af traktaten, traktatfæstelse af Rådets generalsekretær, reduktion i antallet af 

kommissærer til ét medlem pr. land samt en effektivisering af Domstolen.  

 

De indholdsmæssige forslag var mere ambitiøse; det var ifølge Udenrigsministeren her de virkelige 

danske interesser lå. Bl.a. ville regeringen foreslå at traktatfæste en række samarbejdsområder, der 

tidligere kun havde haft hjemmel i traktatens art. 235 (forskning, teknologi, energipolitik, 

arbejdsmarked og miljø samt bistandspolitik og en traktatfæstning af visse yderligere principper 

vedrørende lokal valgret, pligt til konsultationer om den økonomiske politik, når arbejdsløsheden 

oversteg et vist niveau, afgrænsning af medlemsstaternes kompetence til indgåelse af 

tredjelandsaftaler og principper for tredjestaters deltagelse i visse dele af EF-samarbejdet). For det 

tredje forslag om på en mellemstatslig aftale om samarbejde om kultur, undervisning, sundhed og 

retslige spørgsmål.  

 

Mødet i MU den 11/10 1985 resulterede imidlertid ikke i et klart socialdemokratisk svar, men 

pegede dog i negativ retning. De socialdemokratiske forhandleres meldinger, reflekterede tidligere 

drøftelser i en den socialdemokratiske gruppebestyrelse den 10/10 (Socialdemokratiet GB 10/10 

1985*). Under mødet i MU redegjorde den socialdemokratiske ordfører for, at , at han fandt selve 

ideen om et udspil problematisk, da det kunne opfattes som et signal om, at Danmark nu var rede til 

 41



at løse væsentlige samarbejdsproblemer gennem traktatændringer. Men han udtrykte samtid 

anerkendelse af, at regeringen i udspillet havde respekteret maj-dagsordenerne. Socialdemokratiet 

havde særligt betænkeligheder over del 1 og del 3 i udspillet, da disse ville sende ”forkerte 

signaler”, selvom indholdet var beskedent. Med hensyn til del 2, de nye politikker, var der behov 

for en nøjere vurdering af om de lå inden for Maj-dagsordenerne. Konkret udtrykte ordføreren, 

betænkeligheder ved at knytte bestemmelser om kvalificerede flertalsafgørelser til det 

energipolitiske område samt til forslaget om at traktatfæste medlemsstaternes ret til at indgå 

tredjelandsaftaler. Den radikale ordfører lagde sig i kølvandet af Socialdemokraterne. 

Afslutningsvist luftede udenrigsministeren den mulighed, at udvalget ikke udtrykkeligt behøvede, at 

acceptere udspillet, men kunne nøjes med en stiltiende accept af dette, hvilket ville betyde, at 

regeringen kunne forhandle på eget ansvar under forhandlingerne. Dette kunne være en tillokkende 

løsning for Socialdemokratiet, da de ville stå uforpligtende, så længe resultatet var uoverskueligt, 

men til gengæld ikke afskar sig fra at tilslutte de elementer, der eventuelt ville kunne indgå i et 

senere forhandlingsresultat (MU 11/10 1985 jf. Nehring, 1986: 93). 

 

Konklusionen på mødet, hvor regeringen reelt havde givet Socialdemokratiet råderet over udspillet. 

var, at det lå tungt med del 1 og 3, mest med del 3, men man kunne på den anden side ikke 

udelukke, at Socialdemokratiet, med en række forbehold, kunne tilslutte sig udspillet. Det var 

tydeligt for regeringen, at der måtte finde en afklaringsproces sted internt hos Socialdemokratiet og 

gennem underhåndsaftaler søgte regeringen at støtte, hvad den opfattede som positive kræfter i 

partiet. 

 

Efter MU den 11. oktober officielt havde modtaget de komplette tekster til regeringens udspil fandt 

den endelige drøftelse sted i MU den 16. oktober 1985. Den socialdemokratiske ordfører gentog 

her, at han var betænkelig ved et udspil, men tilføjede i samme åndedræt, at hvis regeringen 

alligevel valgte at spille ud, var det altså på eget ansvar. Han ville dog samtidigt informere 

regeringen om de områder, som Socialdemokratiet var særligt imod. 

 

Denne tilgang blev fra regeringssiden tolket på den måde, at det ville dreje sig om de områder, som 

partiet ikke kunne støtte i en senere ratifikation. Da regeringen imidlertid havde tilkendegivet, at 

man ikke ville foretage sig noget uden MU (dvs. Socialdemokratiets) samtykke betød et imidlertid, 

at Socialdemokratiet kunne vælge og vrage i, hvad der skulle blive tilbage af det oprindelige udkast. 
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Det er meget vel muligt, at Socialdemokratiet kunne have været presset mere i denne fase, men som 

regeringen så situationen, var der intet andet alternativ end at få gjort Socialdemokratiet 

medansvarlige for resultatet af forhandlingerne. 

 

Den socialdemokratiske ordførers modstand gik især på forslaget om initiativer på det institutionelle 

område og om et udvidet mellemstatsligt samarbejde, dvs. del 1 og 3 i forslaget. Ordføreren 

tilkendegav dog, at Socialdemokratiet kunne stemme for forslag om en personeldomstol, en 

ombudsmandsfunktion samt petitionsret til Parlamentet. Med hensyn til de indholdsmæssige 

spørgsmål (del 2) kunne regeringen dog regne med en vis støtte, hvis man alligevel spillede ud. 

Man var dog for en bevarelse af enstemmighed inden for energipolitikken og man ville sige nej til 

forslaget om at få fastlagt tredjelandskompetencen.  

 

Det var afgørende for partiet at få en klar tilkendegivelse af, at Danmark ikke ville medvirke til at 

styrke Parlamentet eller til at foretage ændringer af enstemmighedsprincippet i art 100 om Det Indre 

Marked. De Radikale lå på samme linje med Socialdemokratiet, formegentligt fordi partiet ikke 

mente, at man kunne optræde som redningsplanke for regeringen på det markedspolitiske område. 

SF gentog her sin modstand og bakkede op om Socialdemokratiet. Udenrigsministeren erklærede 

sig skuffet over for udvalget. Regeringens manøvremuligheder var nu stærkt begrænset, men man 

ville overveje, om man skulle gribe de ’få og små strå’, som S havde ladet stå (MU 11/10 og 16/10 

1985 jf. Nehring, 1986: 96; Petersen, 2006:385).Det gjorde regeringen. 

 

Allerede samme eftermiddag afsendte man det nu noget begrænset danske udspil. Første led og 

tredje led i forslaget af forslaget var fjernet, og udspillet omhandlede nu udelukkende 

indholdsmæssige justeringer ’med et socialdemokratisk tilsnit’ (Dansk udenrigspolitisk årbog, 

1985: 290-297: Petersen, 2006; Nehring 1986). Konkret kom det det danske forslag til 

regeringskonferencen af 8 forslag, som kan summeres i tabel 6.x. De vigtigste punkter for den 

senere debat var forslaget om de miljø- og arbejdsmarkedspolitiske forslag (Ellemann-Jensen 1985; 

Ørstrøm Møller 1989). 
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Tabel 6.x Oversigt over indholdet i det danske forhandlingsudspil  

Forhandlingspunkt  Indhold i udspil 
Lokal valgret  Lokal  valgret  for  arbejdstagere og  selvstændige  erhvervsdrivende. På 

tilsvarende  vis  kan  fastboende  borgere  fra  andre  medlemslande 
inddrages i beslutninger af betydning for dem på lokalt plan.  

Forskning, udvikling og teknologi  Traktatfæstning af forsknings‐ og teknologipolitikken, der vil forstærke 
EF landenes indsats og sikre en forøgelse i investeringerne i FUT. 

Energipolitik  Indførelse  af  kvalificerede  flertalsafgørelser  på  visse  områder  af 
energipolitikken.  Vedtagelse  af  energibesparende  foranstaltninger, 
forslag om udarbejdelsen af nationale energispareplaner. 

Beskæftigelsespolitik  Ønske  om  forpligtelse  til  at  føre  en  ekspansiv  politik,  der  vil  øge 
beskæftigelsen, hvis arbejdsløsheden overstiger en vis procentsats.  

Arbejdsmiljø  Indarbejdelse af arbejdsmiljøet i traktaten. For meget vægt på varernes 
frie bevægelse. For at rette op på dette skal arbejdsmiljøet gøres til et 
hensyn, der var ligeværdigt med de andre hensyn i traktaten. Mulighed 
for, at EF kan gennemføre minimumsforskrifter med simpelt flertal. 

Miljø  Hensynet  til miljøet  skulle  optræde  ligeværdigt med  andre  hensyn  i 
traktaten.  Dette  skal  således  forstås  på  samme  måde  som  med 
arbejdsmiljøpolitiske  spørgsmål,  hvor  man  ønsker  at  indfører 
minimumsforskrifter.  Både  for  arbejdsmiljø  og  det  ydre miljø  forslår 
Danmark  en  udbygning  af  EF‐samarbejdet.  Dette  skal  ske  gennem 
vedtagelse af minimumsforeskrifter. 

Bistandspolitik  Medlemsstaternes  bistandspolitik  kan  suppleres  med  autonome 
fællesskabsforanstaltninger. 

Tredjestaters deltagelse   Traktaten  skal  åbne  op  for  adgang  for,  at  andre  europæiske  ikke‐
medlemslande kan deltage i udvalgte dele af samarbejdet.  

Baseret på Dansk udenrigspolitisk årbog 1985: 290 -295 

 

Mens de danske positioner igen mundede ud i en fortolkning af majdagsordenerne, var udviklingen 

ved at tage fart, og meget tydede på, at de vurderinger, som der var lagt til grund for de hjemlige 

diskussioner – også i forbindelse med det danske udspil – snart måtte revideres. 

 

Fremlæggelsen af de nu indskrænkede danske forhandlingspositioner gav aktørerne nogle ugers 

pusterum på den hjemlige scene. Der var i høj grad også brug for arbejdsro og tid til at analysere og 

vurderer udviklingen på konferencen som var ved at tage fart. Regeringskonferencen var således 

ikke på MU’s dagsorden de kommende uger (MU dagsordener 21. oktober; 25. oktober; 1. 

november 1985).  

 

I løbet af november begyndte udviklingen på regeringskonferencen at tage fat, og udvalget vendte 

sit fokus mod regeringskonferencens forhandlinger. Forhandlingerne var i denne fase særdeles 

komplekse, og de danske forhandlere agerede oftest under stor usikkerhed. Erkendelsen som 

begyndte at brede sig sidst i oktober var imidlertid, at der sandsynligvis ville komme et substantielt 
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resultat af selve konferencen. Meget afhang imidlertid af, om Storbritannien var villig til at 

acceptere en aftale. Vurderingerne af den taktiske situation var imidlertid meget forskellige mellem 

de danske forhandlingspartnere.  

 

De signaler der begyndte at indløbe fra forhandlingerne var, at der var tegn på en forståelse mellem 

den franske og den tyske regering. Samtidigt begyndte der et tegne sig et billede af, at Danmark 

ikke kunne regne med, at Storbritannien ville kæmpe imod en løsning.  

 

Primo november var der således bilaterale britisk-tyske og fransk-britiske drøftelser. Det blev derfor 

mere og mere klart for udenrigsministeriet, at briterne var på vej ind i en løsning, hvilket medførte 

en vis bekymring. Det var imidlertid afgørende for regeringen at skaffe sig information om 

udviklingen mellem de tre store. Indtrykket af en ændring i den britiske position og eksistensen af 

en tysk fransk forståelse, blev styrket under Schlüters samtaler den 4. og 5. november med den 

franske præsident Mitterand og dennes premierminister Fabrius i Paris, ligesom 

udenrigsministerens drøftelser med den britiske udenrigsminister Geoffrey Howe i London den 18. 

november var med til at give regeringen billedet af, at den taktiske situation på 

regeringskonferencen var ved at tippe, og at Danmark derved stod til at blive isoleret i modstanden 

mod en aftale. Særligt samtalerne i London indikerede, at briterne var indstillede på at i 

mødekomme de franske og tyske ønsker om et resultat på EF-topmødet den 2. og 3. december, 

inklusive en begrænset traktatændring med en styrkelse af EP’s beføjelser og indførelsen af 

kvalificerede flertal vedrørende Det Indre Marked (MU 8/11 1985; Petersen, 2006: 385; Nehring, 

1986: 112). 

 

Mødet i MU den 8. november gav anledning til at gøre status for konferencen 3. møde på 

ministerplan, der skulle finde sted den 11. november. To andre ministermøder var planlagt til den 

19. november og til den 25.-26. november. Regeringen og MU gik således ind i en travl periode. 

 

Udenrigsministeren kunne berette, at der ikke var sket meget nyt siden konferencens 2. møde på 

ministerplan den 21. oktober, men at det danske forslag, var blevet positivt modtaget og at 

regeringen havde, og ville arbejde for at majdagsordenerne blev afspejlet i formandskabets papirer 
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der dannede grundlag for forhandlingerne. Det generelle billede af forhandlingerne var uklart, men 

han advarede imod at undervurdere ambitionsniveauet.18  

 

Den socialdemokratiske ordfører hæftede sig ved udsigterne for konferencen. Han ønskede 

bekræftet, at forhandlingerne ville fortsætte ind i 1986 og erindrede igen om, at han fandt, at 

Danmark havde fat i den lange ende, da en traktatændring skulle godkendes enstemmigt af 

medlemslandene. Han opfordrede endvidere regeringen til aktivt at bibringe de andre indtrykket af, 

at Danmark ikke ville acceptere ændringer i balance forholdet mellem institutionerne. Man kunne 

frygte, at udenrigsministeren selv nærede denne illusion. Vedrørende EPS ville man have klarhed 

over, hvorvidt der var tale om mere end en kodificering af det hidtidige samarbejde. Endeligt 

berørtes forholdet mellem miljøpolitikken og åbningen af det indre marked. Regeringen måtte 

arbejde for, at miljøhensynet blev ligeværdigt med de andre hensyn i traktaten. Udenrigsministeren 

var imødekommende på det sidste punkt, men erindrede om, at der var store danske interesser i at få 

etableret et velfungerende Indre Marked. Samtidigt lovede han at fremsende notat om status på 

EPS-forhandlingerne. 

 

Efterfølgende forgik der en ophedet debat om mulighederne for et dansk veto. Drøftelsen 

illustrerede, at parternes vurdering af den taktiske situation var ganske forskellig. Ivar Nørgaard 

fastholdt den optimistiske tolkning, og fastholdt stædigt, at Danmark ”havde fat i den lange ende”, 

og derfor måtte og skulle nedstemme en kommende traktatændring, hvis denne inkluderede forhold 

der rykkede på den institutionelle balance. Udenrigsministeren argumenterede herimod med en 

henvisning til, at 5 mio. danskere ikke skulle spænde ben for 300 mio. europæere i EF, hvilket på 

sigt kunne betyde, at disse ville skabe en anden og med danske øjne mere problematisk institutionel 

konstruktion (MU 8/11 1985 jf. Petersen, 2006: 384-385; Nehring, 1986:121).  

 

Hvis man tog de socialdemokratiske udtalelser for pålydende var der ikke meget håb at bygge på 

fremadrettet, men spørgsmålet var, hvordan skulle regeringen vurdere forløbet af dette møde.  

 

                                                 
18 Det fremgår ikke af mine kilder, om der direkte lød advarsler om en bevægelse i den britiske position på dette møde, 

men udenrigsministeren kom, om ikke direkte, så indirekte med vurderinger der kunne tolkes i denne retning. 
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Spørgsmålet for regeringen var, hvad der var det mest afgørende for Socialdemokratiet. 

Udfordringen for regeringen var at formulere en realistisk forhandlingsstrategi, som kunne 

præsenteres på konferencen. Men hvordan skulle denne så se ud?  

 

På det institutionelle område var den danske holdning tilsyneladende helt cementeret, bl.a. på grund 

af majdagsordenerne. Men selv når man talte om at respektere balancen mellem institutionerne var 

et vist råderum. Det var ifølge regeringens vurdering ikke helt udelukket, at der kunne gennemføres 

visse justeringer i de institutionelle regler, samtidig med at man kunne hævde, at balancen forblev 

uændret. Den socialdemokratiske ordfører havde udtalt sig stærkt på mødet, men alligevel i 

generelle vendinger. Det kunne derfor ikke udelukkes, at Socialdemokraterne trods alt kunne 

acceptere moderate ændringer, der dog naturligvis ikke kunne omfatte lovgivningsbeføjelser til 

EP.19  

 

Tilbage stod miljøhensynene mv. overfor det indre marked (herunder også overgangen til 

flertalsafgørelser). På dette punkt pressede venstrefløjspartierne hårdt. Det var ret taknemligt at 

holde de danske normer for miljø op imod EU-gennemsnittet og fremmane risikoen for, at de 

danske regler skulle harmoniseres nedad. Regeringen kunne endvidere regne med med, at den 

socialdemokratiske stillingtagen til sin tid skulle konfirmeres af LO, og at det var på dette punkt, at 

landsorganisationen ville koncentrere sin interesse (Nehring, 1986: 122-123). Miljøspørgsmålet 

virkede som den centrale nøgle i de videre forhandlinger til at opnå en forståelse med 

Socialdemokratiet.  

 

Området havde nogle tillokkende kvaliteter, først og fremmest kunne en række tilkendegivelser og 

indrømmelser fra de øvrige medlemslande bruges til at give Socialdemokratiet ’et resultat’ og nogle 

synlige indrømmelser i forhandlingerne. Endvidere kunne bruges til at mobilisere fagbevægelsen 

bag partiet til at anbefale et ja til pakken. Politisk havde området nogle yderlige politiske kvaliteter, 

da miljøspørgsmålet kunne bruges til at tage noget af brodden af venstrefløjens angreb på 

Socialdemokratiets sårbare venstrefløj. Sidst og ikke mindst var det realistisk at få indrømmelser fra 

de øvrige medlemslande på regeringskonferencen på miljøområdet.  

På mødet den 15. november rapport udenrigsministeren om forløbet af det 3. ministermøde og gav 

samtidigt en orientering forud for det 4. møde der skulle finde sted den 19. november, som blandt 

                                                 
19 Mht. EPS samarbejdet var Socialdemokratiet positivt indstillet, så der lå næppe nogen problemer gemt her. 
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andet ville omhandle EPS spørgsmålet. Med hensyn til den overordnede strategiske position 

redegjorde ministeren for, at der efter bilaterale topmøder mellem Tyskland og Frankrig nu ikke var 

tvivl om, at der var en tysk-fransk forståelse, hvilket betød, at Tyskland nu var villig til at slække på 

sine miljøsynspunkter.  

 

I forhold til det videre arbejde, ville regeringen fastholde den eksisterende linje og arbejde for at 

holde EPS så åbent som muligt over for interesserede tredje lande, og i al væsentlighed arbejde ud 

på grundlag af maj-dagsordenerne. Regeringen ville som lovet udarbejde og rundsende et notat om 

dette. Det var uklart om der kunne skabes enighed om en ændring af Rom-traktaten, men 

mulighederne herfor var blevet forøget. Specifikt ville et forslag om en enhedstraktat med 

betegnelsen Europæisk Union blive afvist. Regeringen ville ligeledes afvise forslag, der indebar en 

ændring af stemmereglerne med hensyn til det indre marked, idet et sådant skridt ikke var 

nødvendigt, men tværtimod ville indeholde en risiko for forringelse af de nationale regler om miljø 

og arbejdsmiljø (MU 15/11 jf. Petersen, 2006:385; Nehring, 1986: 123-124). Nogen yderligere 

fingerpeg om den socialdemokratiske stilling gav mødet ikke, og fra regeringens synspunkt var det 

derfor af begrænset værdi.  

 

På den europæiske scene afholdt udenrigsministeren et møde med sin britiske kollega den 18. 

november. Mødet var interessant ved, at regeringens vanskeligheder på konferencen i en vis 

forstand var proportionelle med, hvor langt briterne ville være villige til at give sig. Regeringens 

vurdering var, at briterne ville se ret udogmatisk på situationen og være villige til at gå et stykke, 

hvis de samtidigt fik noget, de kunne sælge på hjemmefronten. Dette ’noget’ ville først og fremmest 

være indrømmelser mht. det indre marked. Da drøftelserne på konferencen gik i denne retning, var 

muligheden for en britisk accept tilstede og at briterne endda var villige til aktivt at arbejde for at 

opnå en sådan løsning. Statsministeren havde endvidere den 21. november et møde med Jacques 

Santer, hvor han endnu en gang fik mulighed for at refererer de danske synspunkter og få bekræftet 

indtrykket af, at en forståelse mellem de tre store var i optræk. Disse vurderinger blev efterfølgende 

videregivet til MU og Socialdemokratiet og De Radikale ved en række underhåndsdrøftelser. 

 

Dagen før mødet i MU den 22. november afholdt regeringen og Socialdemokratiet den 21. 

november samtidig det første møde i det, regeringen håbede, kunne blive den afgørende møderunde 
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af underhåndsaftaler med de socialdemokratiske ledere. Det var vigtigt at nå frem til en enig 

bedømmelse af situationen på regeringskonferencen.  

 

Naturligvis var det regeringen, der sad på de autoritative kilderne, men Socialdemokraterne havde 

ved forskellige lejligheder kunnet henvise til deres egne internationale kontakter og brugt disse til at 

anfægte regeringens vurderinger og analyser. Begge parter havde i denne informationskamp 

tydeligvis haft en vis interesse i at tolke situationen lysere end den var, hvilket havde givet 

anledning til forskelligartede strategiske overvejelser. Samtidigt var det politiske klima mellem 

regering og opposition anspændt. Der var stærke kræfter i Socialdemokratiet, som ønskede at 

afslutte den parlamentariske ørkenvandring og få fremprovokere et valg. Muligheden for at det 

kunne blive et sikkerheds- eller markedspolitisk spørgsmål, der kunne udløse et valg kunne ikke 

længere udelukkes. På markedspolitikken var det ikke alene de vitale spørgsmål på konferencen der 

havde fremkaldt spænding, da en række større og mindre sager med EF-tilknytning efterhånden 

havde udviklet sig til anstødssten. Det var derfor vitalt for regeringen at finde en forståelse med 

socialdemokraterne forud for det, man forventede ville blive de afsluttende forhandlinger på 

konferencen. 

 

Det overordnede billedet var, at konferencen var ved at falde så meget på plads, at det måtte 

betragtes som givet, at der på Luxembourg-topmødet ville falde en aftale på plads. Det lå allerede 

klart, at man ikke kunne forvente nogen forhåndsaccept fra Socialdemokratiet, så længe det ikke var 

absolut sikkert, at de øvrige lande ville tilslutte sig et forhandlingsresultat. 

  

Regeringen bedømte situationen som vanskelig for Socialdemokratiet og var indstillet på, at disse 

under ingen omstændigheder ville give en blank accept af regeringens forhandlingsresultat. Selv i 

gunstigste fald måtte der være i det mindste et afgørende punkt, hvor Socialdemokratiet over for 

interne og eksterne kritikere måtte kunne hævde, at de havde opnået indflydelse og indrømmelser. 

Som nævnt gik regeringens overvejelser her i retning af at miljø- og arbejdsmiljøspørgsmålet nok 

skulle være det punkt, hvor regeringen og opposition kunne gå sammen om at formulere et 

ultimativt krav til de øvrige lande. Dette budskab skulle på en troværdig måde leveres til 

socialdemokraterne. Regeringens ærinde i forhold til S var hermed både af indholdsmæssig og af 

proceduremæssig karakter.20  

                                                 
20 Nedenstående baserer sig på Nehring, (1986: 132-133). 
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Indholdsmæssigt var det naturligvis var det optimale for regeringen at meddele Socialdemokratiet, 

at det relativt beskedne forhandlingsresultat, der syntes at tegne sig ville være acceptabelt for 

Danmark. Vurderingen var dog, at det næppe i regeringens magt at overbevise Socialdemokratiet 

om noget som helst i denne sag. Det regeringen imidlertid kunne gøre, var som sagt at formidle et 

pålideligt billede af forhandlingssituationen og derudover præsentere sin argumentation i det håb at 

noget kunne bruges som ammunition i partiets interne diskussion.  

 

Anderledes så det ud med procedurespørgsmålet. Her var det helt nødvendigt med gensidig 

forståelse. Denne forståelse måtte nødvendigvis omfatte formen for regeringens forelæggelse i MU 

før topmødet. Skulle regeringen konkret forelægge et forhandlingsmandat, og hvor specifikt skulle 

det i så fald være?  

 

Grundet kompleksiteten var det imidlertid svært overhovedet at formulere et mandat, ligesom et 

hvert mandat MU ville give, måtte forventes at være af så restriktiv karakter, at Danmark 

formegentligt måtte tage forbehold på topmødet. Den nærliggende overvejelse for regeringen var at 

bruge samme model, som blev anvendt i forbindelse med fremlæggelse af det danske forslag på 

regeringskonferencen. Dvs. at regeringen handlede på eget ansvar, efter at de havde lyttet til 

partiernes råd. Omvendt var situationen alvorligere end i oktober måned og den taktiske 

agtpågivenhed mellem regering og opposition mange gange større. Regeringen luftede på mødet 

spørgsmålet om mandatets karakter og muligheden for at fortsætte i samme spor, men fik ikke 

nogen klar tilkendegivelse fra socialdemokraterne. Resultatet blev, at man aftalte et nyt møde den 

28. november. 

 

MU-mødet den 22. november blev indledt med et samråd om Statsministerens udtalelser i Paris 

under sit møde med den franske præsident.21 Efter samrådet redegjorde statsministeren for 

situationen på regeringskonferencen. Situationen var ifølge regeringen ved at være alvorlig for 

                                                                                                                                                                  
 
21 Anledningen var, at statsministeren den 5. november var kommet for skade at betegn et relativt vidtgående franske 
forslag om en udvidelse af Parlamentets beføjelser som ’realistisk’ og ’et godt udgangspunkt’ for videre forhandlinger. 
Da det franske forslag lå uden for de danske Majdagsordener mente SF at statsministerens udsagn var særdeles 
problematiske. Motivet bag samrådet var naturligvis at få indskrænket regeringens forhandlingsrum endnu mere end det 
allerede var.  
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Danmark. Udviklingen pegede på, at en enighed mellem de tre store nu var inden for rækkevidde. 

Briterne var villige til ’at bøje ind ad’, hvilket betød, at den forelæggende aftale var mere 

pragmatisk og uambitiøs en række af de tidligere udspil, der havde været fremme på konferencen, 

hvorfor Storbritannien var villige til at acceptere det forelæggende udkast.  

 

Det betød, at sandhedens time var ved at nærme sig for Danmark. Indtrykkene var blevet forstærket 

under møderne i Paris og London, hvor udenrigsministerens vurdering ikke var beroligende, da 

meldingen var, at Storbritannien i det store og hele ville kunne tiltræde formandskabets udspil. Dvs. 

Storbritannien ville være rede til at afslutte forhandlingerne med traktatændringer på grundlag af 

formandskabets seneste kompromisforslag. Dette var blevet understreget af forløbet af mødet på 

regeringskonferencen den 19. november, hvor enigheden mellem de tre store havde vist sig på en 

række centrale punkter. Disse områder gjaldt særligt afstemningsreglerne for indre marked ledsaget 

af ’en eller anden mekanisme’, der sikrede medlemslandenes miljøhensyn, sundhed mv. Briterne 

udtrykte her en vis bekymring for deres egne veterinærbestemmelser. Enigheden gjaldt ligeledes 

Parlamentet, hvor det forelæggende forslag kunne betegnes som en udvidet høringsret. 

Nedjusteringen af forslaget om Parlamentets indflydelse medførte imidlertid nye problemer, da 

ambitionsniveauet var kommet så langt ned, at Italien og måske også Holland ville sige fra. 

Udenrigsministeren lagde i sin fremstilling vægt på sine kommentarer til forslaget om Det Indre 

Marked og etableringen af en dansk miljøgaranti. Spørgsmålet var, om Socialdemokratiet ville bide 

på krogen?  

 

Grundlæggende var det regeringens vurdering, at de danske krav vedrørende miljø og arbejdsmiljø 

ikke var blevet tilgodeset på en tilstrækkelig håndfast måde og han ønskede en model, der kunne 

give en tilstrækkelig ’håndfast og juridisk sikker garanti’. Mht. til Parlamentsspørgsmålet vil 

regeringen forbeholde sig sin stilling, og gå ind i drøftelserne med henblik på en yderligere 

afklaring af samarbejdsproceduren. Man ville således i de kommende forhandlinger ikke tage 

formel stilling til de forelæggende forslag på det institutionelle område. Dertil var usikkerheden for 

stor. En formel beslutning måtte derfor vente til DER-mødet den 2.-3. december 1985.  

 

Den socialdemokratiske ordfører fulgte i sine kommentarer den systematisk, regeringen havde 

præsenteret hans parti for ved underhåndsdrøftelserne dagen før. Meldingen lød, at man vedrørende 

Det Indre Marked og miljøspørgsmålet var enig med regeringen i, at det forelæggende udkast var 
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uacceptabelt, da det ikke i tilstrækkelig grad tilgodeså vores miljøgarantier. Med hensyn til 

Parlamentet var den socialdemokratiske vurdering, at det gennem sin stillingtagen ville kunne 

påvirke afstemningsproceduren i Rådet. Dette måtte derfor betegnes som ’øget magt’ og som sådant 

uacceptabelt for Danmark. I forhold til EPS ønskede man en gennemgang af forslaget for at få 

afklaret, om der var tale om substansforskelle i forhold til den gældende praksis. I forhold til det 

sidste punkt vedrørende Enhedstraktaten om Europæisk Union mente Socialdemokraterne fra deres 

kontakter i Frankrig at vide, at disse ville trække forslag tilbage, hvis det stødte modstand.22  

 

Drøftelserne om EPS gav imidlertid endnu et skub til pessimismen. Det skyldtes, at De Radikale for 

første gang under forhandlingerne markerede et særskilt politisk standpunkt. Man må formode, at 

der hos regeringen, men især hos Socialdemokratiet var en fornemmelse af at R ’som sædvanligt’ 

faldt på plads i sidste ende.  

 

Men på dette møde tilkendegav De Radikale en klar og selvstændig negativ melding om EPS. Den 

radikale ordfører henviste til, udtalelsen fra det radikale landsmøde i september 1985, hvor man 

havde vedtaget en resolution om, at EPS ikke burde traktatfæstes (Radikale 1985b; jf. Radikale 

1984; 1985c).  

 

Denne melding var samtidig med til at lægge et pres på Socialdemokratiet, da det betød, at en 

samlet vedtagelse af Fælles Akten ville afhænge af dette parti. Det Radikale Venstre, havde hvis 

man havde ønsket det, sikret det parlamentariske flertal, men denne mulighed var væk nu. Det var 

imidlertid ikke til at få en håndfast melding om Socialdemokratiets standpunkt på dette møde, men 

eftersom regeringen ikke havde bedt om mandat – det ville først ske på op til topmødet i december - 

havde man trods alt ikke fået et nej til at deltage i de kommende forhandlinger. Med de parallelle 

underhåndsaftaler måtte regeringen forvente at erfare den endelige socialdemokratiske 

stillingstagen der.  

 

Efter mødet på regeringskonferencen den 26. november tegnede situationen sig endnu klarere og 

statsministeren og udenrigsministeren kunne derfor meddele Socialdemokratiet på det aftalte 

                                                 
22 SF’s ordfører fulgte især op på spørgsmålet om miljø og arbejdsmiljø, hvor han bestred, at der ville kunne opnås 
håndfaste garantier. VS gik så langt, at de mente, at en traktatfæsning af EPS betød et skridt imod unionen og at det 
derfor burde begrunde en folkeafstemning. Dette fik Udenrigsministeren til at udbryde, at en folkeafstemning kommer 
ikke på tale! Vurderingen var, at det var et for desperat skridt som ikke kunne tages alvorligt. 
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underhåndsmøde den 28. november, at de anså enighed mellem de øvrige medlemslande for 

’overvejende sandsynligt’.23 Statsministeren meddelte, at han ikke agtede at søge mandat i MU 

forud for topmødet, da situationen stadigt var uafklaret. Socialdemokratiet accepterede denne 

procedure, idet regeringen måtte forsikre, at de ville forhandle inden for maj-dagsordenerne. Dog 

måtte der blive lejlighed til at markere en stillingtagen på de fire ømme områder. Regeringens 

tilkendegivelse af at Danmark måtte have en håndfast juridisk garanti for miljø og arbejdsmiljø 

kunne ikke vække modsigelser. Med hensyn til udtrykket ”Europæisk Union” samt ”EPS- traktat” 

forbeholdt man sig ret til ’at træde vande’. Man tilkendegav endvidere, at parlamentsafsnittet var 

den helt afgørende anstødssten for partiet og man fandt, at det forelæggende forslag lå uden for 

majdagsordenerne.  

 

Regeringen var bekymret for, at dette blev udtrykt i MU, da det ville fastlåse situationen da 

udsigterne til at forhandle sig frem til ændringer var særdeles beskedne. Regeringen søgte at love at 

indfør en henvisning til artikel 149, men det gjorde ikke indtryk på socialdemokraterne. Der forelå 

således en risiko for, at MU kunne bruge dette til at tvinge en stillingstagen ud af regeringen, som 

selvsagt ville være på koalitionskurs med socialdemokratiet. Underhåndsmødet gav ingen afklaring 

på dette punkt. Vurderingen var, at Socialdemokratiet holdt alle flanker åbne i en eventuel 

konfrontation. Socialdemokratiet havde underhånden givet regeringen meldinger om deres syn på 

de enkelte spørgsmål. Vel var der, hvis man tolkede disse tilkendegivelser positivt, en smule at 

bygge videre på. Men regeringen havde ikke fået hvad den mest havde brug for, nemlig et indtryk 

af, om socialdemokratiet, når der skulle tages konkret stilling ville gøre det ud fra en samlet politisk 

vurdering af Danmarks placering i det europæiske fællesskab.  

 

Regeringen kunne således se spændte frem til morgendagens møde i MU, da den 

socialdemokratiske folketingsgruppe den 28. og den 29 skulle drøfte spørgsmålet. Mens der således 

tonede en afklaring frem på de ydre europæiske linjer befandt den hjemlige afklaringsproces sig 

altså på et langt mindre fremskredent stade.  

 

MU afholdt sit møde om eftermiddagen efter det socialdemokratiske gruppemøde den 29. 

november.24 Regeringens forhåbninger var efter gårdsdagens møde beherskede. Men det var vigtigt 

                                                 
23 Følgende baserer sig på Nehring (1986:134-135)  
24 Forud var der som nævnt gået et socialdemokratisk gruppemøde den 28. og 29. november. Ivar Nørgaard havde her 
indledt mødet med at lægge op til en blød landing, idet han dog tog forbehold for miljøspørgsmålet og en udvidet rolle 
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for det videre forløb, hvordan partiet udtrykte sine synspunkter og i hvor høj grad formuleringerne 

bidrog til at fastlåse situationen, eller om der omvendt var punkter, der kunne tjene som løftestang.  

 

Statsministeren udtalte, at han var klart positiv om det forhandlingsresultat, der aftegnede sig, uden 

dog at tage formel stilling til resultatet. Han anførte efterfølgende en række kritikpunkter imod det 

oplæg der forelå. Disse kritikpunkter lå tæt op af de forhold, som Socialdemokraterne dagen inden 

havde peget på. I forbindelse med mødet udbad han sig som annonceret heller ikke om et 

forhandlingsmandat.  

 

Herefter redegjorde han for de enkelte elementer i det resultat, der kunne skimtes. Enhedstraktaten 

cementerede adskillelsen mellem EF og EPS. På det Det Indre Marked ville statsministeren ikke 

afvise, at en overgang til flertalsafgørelser kunne være nyttig, men det ville være en forudsætning, 

at Danmark fik en håndfast juridisk garanti, for at vi kunne fastsætte egne miljø- og 

arbejdsmiljøstandarder. På miljøreglerne var der tale om en fortsættelse af den linje, som regeringen 

havde lagt op til, men det var første gang regeringen udtrykte sig positivt over for muligheden for at 

overgå til flertalsafgørelser.25 Det samme gjorde sig gældende med hensyn til de foreslåede regler 

om parlamentet, som var et kompliceret stykke juridisk arbejde. Essensen af det fremlagte forslag 

var dog, at det fortsat var alene Rådet, der traf de afgørende beslutninger, og der var således ikke 

tale om den medbestemmelse, som Parlamentet længe havde ønsket sig. Statsministeren 

understregede dette og konkluderede at Danmark burde tilslutte sig hvis det kom til at indeholde en 

                                                                                                                                                                  
for EP. Anker Jørgensen søgte at skelne mellem acceptable og uacceptable sider af forslaget, som han dog vendte sig 
imod i sin helhed. Den overvejende holdning i den socialdemokratiske gruppe var dog negativ og således ikke for at 
sondrer mellem forskellige typer af mere eller mindre acceptable forslag. Ud over kritik af udspillets glidning i retning 
af unionen henviste gruppemedlemmerne til kraftig modstand i baglandet og til uviljen mod at yde regeringen en 
hjælpende hånd i disse forhandlinger. Nørgaard traf derfor den beslutning, at han måtte sige tingene lidt mere firkantet 
end planlagt i MU (SD 28. og 29. november 1985 jf. Petersen, 2006:385). Der er en grund til at dvæle en kort stund ved 
dette møde, da en række af de ledende socialdemokrater i denne periode var mere eller mindre fraværende i centrale 
dele af forhandlingerne. Nørgaard havde således været til FN-generalforsamling hele oktoberog var blevet afløst af 
Svend Auken, som så var væk fra den politiske scene til en uge inde i december. Partiets formand Anker Jørgensen var 
hjemme i november men mest optaget af forberedelsen og deltagelsen i en parlamentarikerkonference den 29.-30. 
november om en atomvåbenfri zone mens han i starten af december var i Uruguay til et partiarrangement. Mange af 
gruppemøderne i denne periode, hvor EF-politikken blev diskuteret, blev derfor ledet af næstformanden i gruppen Ritt 
Bjerregaard, som i denne fase af sin politiske karriere ikke var blandt de mest pragmatiske EF kræfter i partiet, men 
tilhørte den del af partiet, som var træt af den parlamentariske ørkenvandring (jf. Mortensen 2005). 
 
 
25 Dette skyldtes naturligvis at dette ville være en af hovedhjørnestenene i det endelige forhandlingsresultat. Skulle man 
tilslutte sig det, var det afgørende at man i MU lagde op til en blød landing. 
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henvisning til traktatens artikel 149.26 Endeligt omtalte han EPS-siden som tilfredsstillende da den 

danske deltagelse i det nordiske samarbejde ikke ville blive ramt heraf.  

 

Ivar Nørgaard præciserede med henvisning til det foregående gruppemøde de socialdemokratiske 

synspunkter. Man havde fra første færd været imod afholdelsen af regeringskonferencen, da Rom-

traktaten langt fra var uudnyttet. Det ville være et stort problem for Danmark, hvis forbedringerne 

af det indre marked skal ske ved ændringer af afstemningsreglerne. Det er nødvendigt at fastholde 

enstemmighed. Han understregede, at han var overbevist om, at han ikke troede, at regeringen 

kunne få tilstrækkelige garantier fra at fravige princippet. Han gentog herefter sine standpunkter fra 

underhåndsmødet og pegede på, at EP-forslaget ikke lå inden for Maj-dagsordenerne, ligesom 

udtrykket ”Europæisk Union” var så belastet, at det var parlamentarisk uacceptabelt. MU, sagde 

han, ville klart fraråde en dansk tilslutning til det foreliggende resultat.  

 

Meldingen fra Socialdemokratiet aflivede dog ikke et hvert håb for regeringens strategi om at kunne 

trække Socialdemokratiet med i en aftale. Statsministeren takkede for udvalgets råd og vejledning 

og pegede med beklagelse på, at hvis der havde været en tilstrækkelig politisk vilje kunne man nå 

længere med Det Indre Marked under de eksisterende traktater. Man stod imidlertid i en ny 

situation, hvor Storbritannien var villig til accepterer traktatændringer. Dette betød, at Danmark 

risikerede at blive isoleret i de afsluttende forhandlinger. Dette ledte til en skarp reaktion fra 

Nørgaard, der klart sagde, at statsministerens vurdering af Storbritanniens position ikke stemte 

overens med hans egen og advarede igen regeringen om at forpligte sig til noget som helst. Eller 

kunne konsekvenserne være, at regeringen ikke ville være regering ret meget længere! (MU 29. 

november 1985 jf. Petersen, 2006:385).  

 

Socialdemokratiet afviste således det forelæggende grundlag, og blev her bakket op af De Radikale. 

Som tidligere rettede Nils Helveg Petersen sin kritik imod den foranstående styrkelse i EPS, som 

partiets landsråd i september havde vendt sig imod og som fulgte op på det tidligere vedtagende EF-

program fra 1983, hvor De Radikale særligt vender sig imod en udvikling inden for det 

udenrigspolitiske samarbejde (Radikale 1983; 1984a; 1984b;1985a; 1985b; MU 29/11 jf. Petersen, 

2006:385). 

                                                 
26 Det er reglen der siger, at Rådet kun kan ændre et kommissionsforslag med enstemmighed. Ved at henvise til denne 
regel ville den foreslåede nye regel blive sat i passende relief idet kommissionens rolle som indskudt led mellem råd og 
EP ville blive understreget. 
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Schlüter slog ind på en vej, som skulle vise sig nødvendig at følge de næste 6 uger, nemlig på en 

gang udtrykke sig så positivt, at ingen var i tvivl om hvor regeringen stod, men samtidigt undlade at 

tage formel stilling. Regeringen ville fremefter ikke søge mandater, men forhandle inden for 

majdagsordenerne og i øvrigt basere sig på grundlovens ansvarsfordeling mellem regering og 

Folketing. Dvs. parlamentet ville få forhandlingsresultatet præsenteret når, og hvis regeringen 

indstillede det ti ratifikation.  

 

Kapitel XX Topmødet i Luxembourg og efterspillet 

Statsministeren drog således til DER uden mandat og med klare advarsler mod at forpligte sig. På 

mødet stod Schlüter fast på, at Danmark ikke under nogen omstændigheder kunne acceptere at 

skulle svække sine miljø- og arbejdsmiljøregler, og efter tysk intervention lykkedes det derpå at nå 

til enighed om den såkaldte miljøgaranti, ligesom det danske princip om minimumsnormer blev 

accepteret. Schlüter fik ydermere indført i forhandlingsprotokollen, at traktatfæstnelsen af EPS ikke 

ville påvirke Danmarks deltagelse i det nordiske udenrigspolitiske samarbejde.27 Topmødet i 

Luxembourg var særdeles velforberedt. Forud var gået intense forhandlinger og bilaterale kontakter, 

særligt mellem de tre store. Hvis den fransk-tyske forståelse blev udvidet til også at omfatte 

Storbritannien med hensyn til de overordnede linjer, var der ikke så meget andet for de andre lande 

end at acceptere resultatet. Spillet var således ved at være kørt. De danske meldinger fra London lød 

på, at en sådan forståelse var i farvandet. Thatcher var dog kendt som en hård forhandler, og 

statsministeren måtte håbe, at hun ville leve op til sit ry, så Danmark kunne få acceptabel aftale 

under forhandlingerne. Regeringen havde imidlertid ikke noget særligt stort forhandlingsrum på 

konferencen. Det er som bekendt svært at købe, når man ikke har noget at handle med.  

 

Danmark havde dog en ting at handle med, og det var den danske tilslutning, og den danske 

regering havde inden forhandlingerne gjort sit forarbejde og informeret de andre hovedstæder om, 

hvordan de politiske realiteter så ud.  

 

Statsministeren understregede på topmødet, at Danmark ikke ville acceptere at svække sine miljø- 

og arbejdsmiljøregler. Her havde man en allieret i Storbritannien, som også havde behov for at sikre 

                                                 
27 Særlig Radikal mærkesag jf. arkiver 
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sig garantier for at håndhæve sine veterinærbestemmelser. De to lande stødte på indædt modstand 

fra Kommissionen, som advarede imod, at de danske og britiske krav seriøst underminerede 

bestræbelserne i Det Indre Marked og forsøgte efterfølgende at presse den danske regering. Efter en 

længere drøftelse endte det med, at den tyske kansler skar igennem. Hvis der skulle nås et resultat, 

så var det politisk nødvendigt, at danskerne og briterne fik en undtagelse. Med hensyn til de 

egentlige traktatbestemmelser om miljø og arbejdsmiljø var det vært at bemærke, at det danske 

princip om minimumsnormer blev accepteret  

 

Også EPS faldt på plads. Fra dansk side refererede man de betænkeligheder, som havde været 

fremført i MU. Disse blev løst på mødet ved, at der i forhandlingsprotokollen blev indført to 

erklæringer. Dels en ensidig dansk erklæring om, at den nye EPS traktat ikke ville påvirke den 

danske deltagelse i det nordiske udenrigspolitiske samarbejde og dels en erklæring fra de øvrige 

landes regeringer om, at EPS ville tilstræbe størst mulig åbenhed over for interesserede lande. Kun 

parlamentsafsnittet stod nu tilbage.  

 

Udgangspunktet for drøftelserne var formandskabets forslag om en drøftelse af 

samarbejdsproceduren, der indebar to høringer af parlamentet, således at dette i tilfælde af 

forkastelse af kommissionsforslag kunne påvirke den afstemningsregel, der skulle gælde ved Rådets 

endelige stillingstagen. De institutionsivrige lande lagde ud med et forslag om en mere vidtgående 

regel. De ønskede, at parlamentets ændringsforslag skulle stå uantastet, medmindre de blev 

forkastet af Rådet med simpelt kvalificeret flertal. På den anden side stod Danmark og 

Storbritannien med synspunkter om, at parlamentet slet ikke burde have indflydelse på 

afstemningsprocedurerne i Rådet.  

 

Der var ikke mulighed for at forene de to synspunkter, og det blev besluttet at udskyde beslutningen 

frem til udenrigsministermødet den 16.- 17. december. Samme skæbne led tankerne om en 

enhedstraktat, som slet ikke blev forhandlet på mødet. Den danske regerings vurdering var – 

fejlagtigt – at dette betød, at enhedstraktaten herved var definitivt ude af billedet. Logikken var, at 

når ikke engang Frankrig som forslagsstiller ville tage sagen op, måtte interessen herfor være 

begrænset.  
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Schlüter meddelte, at Danmark ikke kunne tage stilling til de forelæggende tekster mødet, og at de 

nu ville blive forelagt Folketinget. Også Italien afviste at tage stilling, da man betingede sig, at 

Parlamentet kunne tiltræde forslaget. Derved deponerede Italien reelt sin forhandlingsposition i 

Bruxelles og Strasbourg (Petersen, 2006:386; Nehring 1986). 

  

På MU’s efterfølgende møde den 6. december erklærede statsministeren det foreløbige 

forhandlingsresultat i fuld overensstemmelse med maj-dagsordenerne. Det var efter statsministerens 

opfattelse, at Danmark og Storbritannien havde fået deres vilje over for de integrationsivrige 

kontinentale samarbejdspartnere. Danmark havde, som udvalget havde forlangt ikke taget stilling på 

mødet. Statsministeren pegede på en række positive resultater på en række områder. Danmark 

havde fået sine undtagelser på det miljø- og arbejdsmiljøpolitiske område, hvilket ifølge 

statsministeren udgjorde en ’håndfast juridisk garanti’. Dernæst var EPS faldet på plads, og der var 

afgivet de to erklæringer om forholdet udadtil. Der var desuden enighed om ændringer i 

politikafsnittene i Rom-traktaten, som vi havde positive interesser i.  

 

EP var udskudt, men her havde regeringen tilkendegivet sin holdning. Slutteligt mente man, at 

enhedstraktaten om ”Europæisk Union” var gledet ud og Statsministeren vurderede, at det var 

usandsynligt at den kom til at optræde i den samlede tekst.  

 

Den socialdemokratiske reaktion var mere nuanceret og end på mødet den 29. november. Det var 

positivt, at Enhedstraktaten var gledet ud. Det samme burde være tilfældet med formandskabets 

forslag om Parlamentet. Dette var ikke tilfredsstillende, selv med den tilføjelse som regeringen 

havde argumenteret for (henvisning til artikel 149). Det var positivt med EPS, og det virkede som 

om, at forslaget var en kodificering af praksis. Dette skulle dog afklares gennem en række 

spørgsmål, som partiet ville stille til udenrigsministeren. Samme procedure ville man benytte i 

forbindelse med miljøgaranti over for indre marked. Ordføreren indikerede, at han ville drøfte 

sagerne med fagbevægelsen før partiet traf en endelig afgørelse (MU den 6. december 1985 jf. 

Petersen, 2006: 386). De Radikale var dog ikke overbevidste vedrørende erklæringerne om EPS, da 

denne efter partiets opfattelse ikke var stærk nok til at sikre det nordiske samarbejdes 

fortsættelse(UPN 6. december 1985). 
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Regeringen stod i den forestående situation med en række fortolkningsmuligheder af de 

socialdemokratiske meldinger.En positiv tolkning af forløbet var, at partiet forsøgte at tilrettelægge 

sagerne sådant, at der kun stod enkelte eller meget få vanskeligheder tilbage, som man under 

hensyn til de politiske realiteter ville kunne vælge at acceptere. Dette område så ud til at blive EP 

og ikke miljø- og arbejdsmiljøpolitikken, som regeringen havde kalkuleret med.28  

 

Der var imidlertid også en anden og mere kynisk fortolkningsmulighed, for havde 

socialdemokraterne i virkeligheden gjort andet end at indkassere på forhandlingerne? Hvis partiet 

ikke ville, eller kunne, give ind overhovedet, så ville problemet opstå, når der skulle tages stilling til 

parlamentsafsnittet. Det ville være utænkeligt, at Danmark her ville have en mulighed for at 

afsvække en løsning, der allerede af mange blev anset som alt for minimalistisk, hvortil flere lande 

tillagde dette emne politisk topprioritet. En anden fortolkning var, at socialdemokraterne blot 

afventede det øjeblik, hvor regeringen måtte meddele, at der ikke kunne opnås yderligere 

forbedringer, hvorefter man sagde nej og derved fremtvang et valg, som meget nemt kunne føre til 

en socialdemokratisk valgsejr. Udenrigsministeren hældte til den positive tolkning og satte i 

december sine embedsmænd i gang med at levere oplysninger og argumenter til ’positive 

elementer’ i Socialdemokratiet og fagbevægelsen mens statsministeren mere hældte til den kyniske 

version (Nehring, 1986: 150). En tredje og mere bekymrende mulighed var om socialdemokratiet 

overhovedet havde en strategi? 

  

Mens regeringen ventede på Socialdemokratiet trådte De Radikale vande. De behøvede også mere 

tid, om ikke andet til at finde ud af, hvad Socialdemokraterne ville. SF og VS så ingen positive 

elementer i forhandlingsresultatet og var mest optaget af om hvorvidt Socialdemokraterne kunne få 

øje på nogen og om man kunne presse regeringen til at tage et standpunkt.  

 

Regeringens tolkning af de socialdemokratiske udmeldinger den 6. december udelod ikke ethvert 

håb om at man kunne få S med i en aftale. Det var derfor ikke underligt, at der bredte sig en vis 

nervøsitet hos VS og SF. Ved den forespørgselsdebat den 10. december 1985 som partierne lod 

afholde, forsøgte man endvidere at skyde sig ind på den socialdemokratiske position. Selve 
                                                 
28 For denne tolkning talte, at S havde været hjælpsomme da SF og VS før topmødet havde anmeldt en 
forespørgselsdebat, som typisk for denne type debatter ville mave mundet ud i et dagsordensforslag, som uundgåelig 
ville blive udformet som et restriktivt forhandlingsmandat. Hjælpsomheden bestod i, at man accepterede, at 
forespørgslen først blev sat til efter topmødet sådan at den blev afholdt den 10. december.  
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ordlyden på forespørgslen var” Hvad kan Udenrigsministeren oplyse om forhandlingerne på EF-

topmødet og den danske regerings stillingstagen til de der fremlagte forslag?” (Folketingets 

forhandlinger 1985/86 4165ff).  

 

Regeringens forventning var, at Socialdemokratiet ville stille et dagsordensforslag, der blot slog 

fast, at rammerne for forhandlingerne stadigt var de to maj-dagsordener. Debatten fremtvang ingen 

tilkendegivelse fra regeringens side, og den socialdemokratiske ordfører indskrænkede sig til at 

gentage synspunkterne fra MU-mødet den 6. december. Dvs. man måtte se nærmere på 

miljøgarantien, og at det forelæggende udkast vedr. EP var uacceptabelt. Han blev dog hårdt presset 

i debatten og blev fremprovokeret til at udtale, at ”… vor umiddelbare vurdering er, at der må blive 

noget, vi ender med at sige nej til, medmindre det undergår væsentlige ændringer…” (Folketinget 

1985/1986 forhandlinger sp. 4165ff, 10/12 1985). Afslutningen blev, at den socialdemokratiske 

dagsorden som forventet blev vedtaget.  

 

Det var dog ved at være svært for Socialdemokratiet at vende rundt nu, hvis det var det de ville. 

Indtryk fra debatten pegede dog på, at parterne behøvede mere tid, og der var endnu lidt tid før UM-

møde den 16-17. december. 

 

Den forberedende embedsmandsgruppe på konferencen holdt et møde den 12. december og 

gennemgik her de spørgsmål, der fra topmødet, var sendt tilbage til udenrigsministrene. Dette 

omhandlede blandt andet parlamentsafsnittet, men også enhedstraktaten. Fra kulissen havde 

Frankrig åbenbart presset på i denne sag, og formandskabet havde allerede den 5. december 

rundsendt et forslag (CONF 119/1/85). I forhold til det oprindelige udkast var udtrykket Europæisk 

Union fjernet fra overskriften. Endvidere var forslaget om generalsekretariatet for DER udgået. Der 

var nu tale om, hvad man betegnede som ’indpakningspapir’ – en formel, der sammenfattede 

ændringerne af Rom-traktaten og den nye EPS traktat. Gevinsten var fra dansk synspunkt, at det 

dermed blev tydeligt, at EF og EPS var to forskellige størrelser. Uheldigvis var ideen lanceret som 

Unionstraktaten, hvilket var med til at miskreditere projektet. Og hvad der var endnu mere uheldigt 

set med den danske regerings øjne var, at regeringen eklatant havde fejlbedømt situationen på dette 

punkt, da Statsministeren have meddelt MU, at ideen var stendød.  
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Den 13. december mødte statsministeren som fungerende udenrigsminister op i MU for at redegøre 

for situationen forud for Udenrigsministrenes møde den 16.-17. december. Statsministeren lagde 

forsigtigt ud med at erklære, at Danmark ikke ville tage stilling på mødet, og at regeringen derfor 

naturligvis heller ikke søgte et mandat. Man ville på udenrigsministermødet forhandle inden for 

majdagsordenerne og i overensstemmelse med de råd og anvisninger, man havde modtaget i MU. 

Om det resultat der forelå nu, meddelte han, at man fra regeringens side vurderede, at det var i 

Danmarks interesse.  

 

Statsministeren søgte at tage brodden af de forventede angreb vedrørende forslaget vedrørende 

Enhedstraktaten ved at pege på, at man ville afvise forslaget om enhedstraktaten. Med hensyn til det 

videre forløb udtrykte statsministeren en forventning om, at man måtte påregne, at der skulle 

forhandles videre ind i januar 1986.  

 

Den socialdemokratiske ordfører kvitterede for regeringens stillingstagen til proceduren, som han 

fandt rigtig. Han håbede dog på, at det hele faldt til jorden. Hvis dette ikke var tilfældet måtte man 

have en offentlig debat /drøftelse i folketingssalen, dvs. endnu en forespørgselsdebat (MU den 13. 

december 1985 jf. Nehring, 1986; Udenrigsministeriet 1985). 

 

Udenrigsministermødet fulgte mønstret fra DER mødet. Formandskabet fastholdt overordnet de 

brede formuleringer fra topmødet. Det største udestående spørgsmål vedrørende Parlamentet, blev 

løst ved, at man i det store og hele fastholdt resultatet af Luxembourg-topmødet. Dermed afviste 

udenrigsministrene en række ændringsforslag fra Italien, Holland, Belgien og Kommissionen som 

ønskede mere vidtgående ændringer til fordel for EP. Kommissionens forslag om at udbrede brugen 

af kvalificerede flertalsafgørelser på det indre marked blev ikke accepteret. Der var endvidere 

stemning for at vedtage Enhedstraktaten i formandskabets version og ikke i det mere vidtgående 

franske forslag.  

 

Mødet markerede en afslutning på regeringskonferencen. Tilbage stod den juridiske udformning af 

resultaterne samt den formelle ratifikation i medlemsstaterne. Den danske regering meddelte 

samtid, at man ikke kunne tage stilling til kompromispakken ligesom Italien tog et generelt 

forbehold.29  

                                                 
29 Der var endvidere forbehold fra Holland vedrørende Parlamentet og fra Storbritannien vedrørende arbejdsmiljø, 
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Det hollandske formandskab satsede på at få en underskrift i forbindelse med det ordinære 

udenrigsministerrådsmøde den 27.-28. januar 1986. Dette betød, at den danske regering havde ca. 

en måned til at overveje situationen.   

 

Udenrigsministermødet den 16. til 17. december 1985 færdiggjorde imod danske forventning Fælles 

Akten. Og mod forventning kom Fælleakten til at omfatte en formel kobling mellem EF og EPS, 

som manede ’unionsspøgelset’ frem. Samtidig kom et forlig om EP ned på papiret, og ’pakken’ 

blev således snøret til i den forstand, at forhandlingsresultatet skulle godkendes eller forkastes i sin 

helhed (Petersen, 2006:387). Det var afgørende for regeringen at finde ud af hvor Socialdemokratiet 

stod i spørgsmålet.  

 

Kapitel XX Slutspillet  

Parterne mødtes til en underhåndsaftale den 19. december forud for udenrigsministerens redegørelse 

i MU. Danmark havde en god måneds tid til at træffe en afgørelse og Socialdemokratiet havde 

accepteret denne tidshorisont. Der var ingen tvivl om, at regeringen ville støtte 

forhandlingsresultatet, men det var for risikabelt at tage formel stilling før Socialdemokratiet havde 

klarlagt sin position, da man ikke kunne udelukke, at Socialdemokraterne ville ’skyde sig ud af 

situationen’.  

 

Det var således op til Socialdemokratiet, da De Radikale på forhånd havde sagt fra over for EPS og 

i øvrigt ventede på socialdemokraterne. Derfor var det parlamentarisk afgørende, at 

Socialdemokratiet gik med. Ingen kunne på dette tidspunkt dog endeligt udelukke, at De Radikale i 

sidste øjeblik ville redde regeringen. Men hensat til den interne kritik i partiet af rollen som 

støtteparti sammenholdt med, at de radikale var næsten lige så splittede som Socialdemokratiet, var 

det ikke sandsynligt, at ledelsen ville løbe så stor en risiko.  

 

Hvor regeringen havde overvejet, om der bag den socialdemokratiske tilbageholdenhed lå en 

bevidst strategi blev det nu klarer, at grunden var bitter nød, forstået på den måde at der var flere 

forskellige taktiske overvejelser, der kæmpede om overtaget i partiet.  
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På det socialdemokratiske gruppemøde den 29. november, forud for topmødet havde stemningen 

været for en ret lodret negativ reaktion. Meldingerne i december havde været mere nuancerede. Der 

forgik alvorlige brydninger og en betydelig pression overfor ledelsen og gruppen både indefra og 

udefra partiet.  

 

Regeringen var i denne fase i tvivl om, hvordan den socialdemokratiske ledelse ville tackle det 

massive krydspres. Regeringens formodning var fortsat overvejende, at man i sidste øjeblik kunne 

klare skærene og måske gøre tilslutningen betinget af et par mindre ændringer som til internt brug 

kunne fremstilles som meget betydningsfulde (Nehring, 1986: 167-168). Regeringen kunne 

imidlertid ikke gøre meget andet end søge at være behjælpelig med faktisk information og 

vurderinger, hvilket udenrigsministeriet havde været i gang med siden starten af december. 

 

Beskeden på mødet den 19. december fra regeringen var, ”det er nu, det gælder”. Regeringens 

vurdering var, at Italien ikke kunne holde til at vælte forliget og at Storbritannien ikke længere 

vores allierede. Sagen var færdigbehandlet og der var ikke mere at komme efter. 

Socialdemokraterne måtte forstå, at sagen var færdigbehandlet.  

 

Efter mødet havde regeringen dog fortsat ikke noget klart billede af, hvor S var på vej hen. De 

havde været yderst kritiske mht. parlamentet. Endvidere havde de stillet en række spørgsmål 

vedrørende miljøgarantien, som skulle drøftes med fagbevægelsen. Regeringen gav tilsagn om, at 

yde alt mulig bistand i denne tekniske opklaringsproces. Der aftaltes et nyt møde lørdag den 21. 

december. Men heller ikke her skete der et gennembrud (Nehring, 1986: 169).  

 

Den formelle del af forhandlingerne i Folketinget påbegyndtes den 18. december, hvor 

Udenrigsministeren redegjorde for forløbet af forhandlingerne den 18. december i UPN. Her lagde 

regeringen vægt på at beskrive teksten som et samlet dokument, og påpegede forskellene i forhold 

til det oprindelige mere ambitiøse franske udspil. Ministeren søgte at understrege, at der var tale om 

to helt vidt forskellige ambitionsniveauer i de to stykker papirer, og at det forelæggende resultat var 

et ’stykke indpakningspapir’ uden reel substans og indhold. Udenrigsministeren beskæftigede sig på 

mødet med den juridiske karakter af de to erklæringer om EPS-samarbejdets åbenhed, som tidligere 

havde påtaget sig radikal kritik og optaget nævnets arbejde.  
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Mens det er fastslået, at ensidige erklæringer til mødeprotokollen ved EF-rådsmøder ingen 

betydning har – udover måske indenrigspolitik for det pågældende land, ligger det anderledes med 

erklæringer i forbindelse med et mellemstatsligt samarbejde som EPS. Disse ville nemlig ifølge 

Folkeretten kunne indgå som fortolkningsbidrag i tvivlstilfælde. Det stod imidlertid uklart om 

nævnet hermed accepterede erklæringerne som tilstrækkelig garanti for samarbejdets åbenhed. Men 

på dette tidspunkt var tyngden som tidligere nævnt flyttet til MU. EF-pakken var en realitet (UPN 

den 18. december 1985 jf. Nehring 1986; Petersen, 2006: 386).  

 

Mere interesse knytter sig derfor til mødet i MU den 20. december. Udenrigsministeren redegjorde 

her for forløbet af forhandlingerne. Den overordnede konklusion fra regeringen var, at det opnåede 

forhandlingsresultat var i dansk interesse og imødekom centrale synspunkter. Man stod nu i en 

situation, hvor de øvrige lande stod bag ved aftalen, og det var centralt, at Danmark nu gjorde sin 

stilling klar. Italien var stadigt skeptiske, men vurderingen var, at de på trods af parlamentets 

modstand var rede til at acceptere pakken. I UPN havde udenrigsministeren præciseret, at et evt. 

dansk nej ville have kastet traktaten på gulvet, men samtidig ville dette betyde, at det danske 

medlemskab ville komme i fare. Samme toner gentog udenrigsministeren på MU-mødet. 

Regeringen havde ikke gjort sin stilling op formelt, men ingen kunne være i tvivl om, hvor 

regeringen stod.  

 

Socialdemokratiet udtrykte tilfredshed med, at der endnu var nogen tid til at analysere resultatet af 

forhandlingerne, og at der ville blive tid til en grundig debat inden Danmark skulle træffe sin 

endelige beslutning (MU 20/1 1986 jf Petersen, 2006: 386). 

 

Den foranstående forespørgselsdebat var sat til den 21. januar 1986. I mellemtiden havde 

Socialdemokratiet, villigt orkestreret af udenrigsministeren, sat ministeriets embedsmænd i sving 

med at besvare en række tekniske spørgsmål vedrørende den kommende paragraf 100a som 

vedrørte miljøgarantien. Dette indikerede over for regeringen, at Socialdemokratiet måske var ved 

at bide på krogen, samtid med at der fra Socialdemokratiets baggrund i fagbevægelsen lød 

overvejende positive tilkendegivelser om traktatens indhold og det var aftalt, at det 

Socialdemokratiske standpunkt indtil det blev lagt endeligt fast skulle diskuteres med LO, hvis 

forretningsudvalg skulle træffe en beslutning den 17. januar. Måske delvist under påvirkning herfra 

kom Anker Jørgensen med udtalelser, som kunne tolkes i positiv retning. Den 5. januar deltog 
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Anker Jørgensen i et radikalt stævne i Nyborg hvor han kom med udtalelser, som kan tolkes positivt 

i retning af, at et valg i 1986 ikke var sandsynligt, men at spørgsmålet måtte være op til de radikale, 

da der jo var en grænse for hvad de radikale kunne være med til. NHP kvitterede med at sige, at et 

Valg i utide ikke var på tapetet, da det ville afstedkomme økonomisk ustabilitet og fortsatte, ”…Jeg 

kan ikke se en eneste grund til at holde FT i utide…Nej et valg i utide ville afstedkomme politisk 

ustabilitet til skade for det lave renteniveau…”(Radikale 1986a). Udtalelserne er 

bemærkelsesværdigt dobbelttydige i og med, at De Radikale med deres politik var ved at trække det 

parlamentariske gulvtæppe væk under den siddende regering, mens man samtidigt benægtede at 

dette rent faktisk fandt sted.  

 

Anker Jørgens positive meldinger blev forstærket dagen efter af, at han efter et kontaktudvalgsmøde 

mellem S og LO sagde, at han håbede at S kunne tiltræde EF-pakken (Nehring, 1986:173). Anker 

Jørgensen var ikke alene om at komme med positive udmeldinger, da Svend Auken ligeledes kom 

med udtalelser, der kunne tolkes i den retning (Petersen, 2006: 388; Politiken 14/1 1986).30

 

Ved den socialdemokratiske gruppemøde den 8. januar var EF-pakken sat på dagsordenen. Det 

skulle være en art 1. behandling, idet man regnede med, at den endelige stillingtagen skulle finde 

sted den 20. januar. Dagen før den annoncerede forespørgselsdebat i folketingssalen. Denne 

oprindelige køreplan betød, at man først ville træffe sin stilling efter at Parlamentet havde markeret 

sin holdning og endnu vigtigere at Socialdemokratiet havde haft tid til at drøfte spørgsmålet med 

fagbevægelsen.  

 

LO havde på sit forretningsudvalgsmøde den 17. januar 1986 sat sig for at træffe beslutning om, 

hvorvidt de ville anbefale tilslutning til pakken. Der var således lidt tid at løbe på og 

Socialdemokratiet havde ansporet af Ivar Nørgaard formuleret en række spørgsmål til 

udenrigsministeren vedrørende de mere tekniske elementer i traktaten, som man forventede svar på 

i løbet af januar måned.  

                                                 
30 Indleveret til Politiken den 8/1 1986 (jf. Petersen 2006). Det er desuden værd at bemærke sig, at den danske 
chefforhandler Gunnar Riberholt har tilkendegivet på DIIS (DIIS 2007), at regeringen havde underhåndsaftaler med 
både Auken og Anker Jørgensen om, at Socialdemokratiet ville ende med at bakke op om traktaten. Det har ikke i mine 
arkivstudier og fra de kilder jeg har benyttet mig af, været muligt at finde dokumentation herpå. Det er alligevel et 
interessant bidrag, da det signalerer, at man langt ind i regeringen havde en opfattelse af, at en løsning var mulig. Det 
strider imidlertid mod den hovedkilde til forhandlingerne jeg har anvendt, da Hans Jørgen Nehring (som var EU-
rådgiver for Statsministeren) har tilkendegivet, at Schlüter i hvert fald frem til MU-mødet den 6. december var 
pessimistisk med hensyn til den socialdemokratiske opbakning til pakken.  
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Forud for gruppemødet i den socialdemokratiske folketingsgruppe havde ledelsen på et 

gruppebestyrelsesmøde fastslået, at var linjen ikke lå klar, da man fortsat manglede afklaring af en 

række af de konkrete fortolkninger af det forelæggende forhandlingsresultat. Ivar Nørgaard 

orienterede medlemmerne af MU og partiets ledelse om situationen vedrørende EF-pakken. 

Nørregaard indstillede her, at man fremadrettet skulle stille yderligere spørgsmål til afklaring af 

problemfelterne i traktaten, og sikre garantier for fortolkningen. Den efterfølgende debat i udvalget 

afspejlede en meget stor betænkelighed om det forelagte resultat. Betænkningerne var bl.a. 

spørgsmålet om parlamentets øgede indflydelse, muligheden for at føre en selvstændig miljø-, 

skatte- og forbrugerpolitik samt lukketheden ved en enhedstraktat om det udenrigspolitiske 

samarbejde i forhold til andre lande. Konklusion på drøftelserne var dog, at man ville arbejde videre 

med sagen og ikke tage stilling på nuværende tidspunkt. Sådan kom det imidlertid ikke til at gå.  

 

På gruppemødet samme dag brød stormen løs i partiet. På det gruppemøde der blev holdt samme 

sag talte flere herunder Karl Hjortnæs og Jens Risgaard Knudsen for at bruge traktaten som et led i 

en konfrontation med regeringen. De var i princippet ikke imod det indre marked, men frygtede, at 

det i den udformning det havde fået, begrænsede de enkelte landes muligheder for at føre 

selvstændig forbruger- og miljøpolitik. Ritt Bjerregaard der i Anker Jørgensens fravær ledte mødet 

var enig i disse synspunkter (Mortensen, 2005:83-84).31 Mens partiledelsen søgte at holde 

spørgsmålet åbent, var der hos en lang række af de menige gruppemedlemmer en overvejende 

holdning til at sige nej til udspillet. Dette blev endvidere støttet af gruppens næstformand Ritt 

Bjerregaard (Petersen, 2006: 388; Mortensen, 2005). Grundet dette interne pres fra gruppen og dens 

næstformand blev den socialdemokratiske beslutningsproces forceret.  

 

På et gruppemøde den 14. januar fandt Anker Jørgensen det nødvendigt at tage stilling inden der var 

kommet svar på alle spørgsmålene, som var stillet i Folketinget til regeringen.32 Anker Jørgensens 

forcerende beslutning betød samtidig, at Socialdemokratiet skulle træffe sin afgørelse inden et aftalt 

og inden mødet med LO (Petersen, 2006 388). Anker Jørgensens konklusion af drøftelserne var nu, 

imod sine tidligere udmeldinger, at anbefale et nej. Begrundelsen herfor var forøgelsen af EP’s 

indflydelse, mens han tilkendegav, at han ikke havde de store problemer med EPS-delen af traktaten 

                                                 
31 Auken som i denne periode var en central aktør i forhandlingerne, deltog ligeledes heller ikke.  
32 Der blev i løbet af januar måned 1986 alene stillet 15 spørgsmål til Statsministeren og et enkelt til udenrigsministeren 
om Fælles Akten, hvoraf ingen blev besvaret før Danmark formelt skulle tage endelig stilling (Dansk udenrigspolitisk 
årbog 1986)   
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ligesom han mente, at miljøspørgsmålet ’nok kunne klares’. Gruppen, som i forvejen var skeptiske 

over for traktatteksten fulgte denne anbefaling.  

 

På mødet refererede Anker Jørgensen til, at EF-pakken ikke blot var et sagligt og politisk problem, 

men også et psykologisk. Hermed henviste muligvis til partiets frustrerende rolle som 

oppositionsparti, som kun var blevet forstærket af det dårligt resultat ved de netop overståede 

kommunalvalg i november 1985 (Petersen, 2006:389). For en del gruppemedlemmer kan ønsket om 

at få et valg, der kunne klare luften og eventuelt bringe partiet tilbage til regeringsmagten have 

været et motiv, men Anker Jørgensen havde imidlertid tidligere advaret imod denne strategi. Man 

kommer nok tættest på en forklaring ved at antage, at beslutningen om at lukke diskussionen og 

sige nej primært tjente en partiintern funktion ved at være den, der bedst kunne holde en dybt 

splittet gruppe sammen. Ved et ja risikerede man et større frafald fra partilinjen end ved et nej.  

 

På et tidligere møde havde Ritt Bjerregaard peget på det forhold, at partiet havde behov for en 

intern diskussion af europapolitikken, men at det endnu ikke var ’klar’ til at tage denne drøftelse. I 

mellemtiden meldte partifællerne ud med en ren afvisning af regeringens udspil. Efter det 

skelsættende gruppemøde den 14. januar, præsenterede Anker Jørgensen partiets nej til 

Statsministeren med den tilføjelse, at regeringen måtte regne med, at Socialdemokratiet under ingen 

omstændighed ville ændre holdning, men blot ville blive ved med at sige nej til traktatteksten 

(Petersen, 2006: 389). Med de Radikales fastlåste position på de elementer som vedrørte UPS så det 

reelt ud til, at regeringen stod i en situation, hvor den ikke kunne skrive under på traktaten. De 

Radikale havde ellers fungeret som parlamentarisk grundlag på den økonomiske politik, og havde 

tidligere slået på, at man ikke ønskede et valg i tide, da dette ville underminere den økonomiske 

stabilitet. Men det var, hvad det i var ved at udvikle sig til, da spørgsmålet var for indenrigs- og 

udenrigspolitisk for betydningsfuldt til, at regeringen kunne tillade sig ikke at drage konsekvenser 

af Socialdemokratiets udmelding og den radikale modstand imod de elementer i traktaten, der 

vedrørte det udenrigspolitiske samarbejde.  Det var opfattelsen hos regeringen, at man ikke kunne 

leve med en genoplivning af det alternative flertal, som man havde konstateret i forbindelse med de 

sikkerhedspolitiske dagsordener siden 1982. 

 

Tidligere på dagen om formiddagen havde regeringen internt drøftet situationen på et ministermøde 

og i generelle vendinger berørt denne mulighed, hvis det skulle blive et socialdemokratisk nej. Efter 
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et orienterende møde med Socialdemokratiets formand kl. 15:15, holdt Schlüter kl. 16 et møde med 

Niels Helveg Petersen, hvor denne accepterede tanken om en folkeafstemning. Klokken 17 mødte 

Statsministeren op i Danmarks Radio og den officielle reaktion blev præsenteret senere samme 

aften den 14. januar i 18:30 radioavisen, hvor Statsministeren for første gang lancerede ideen om 

den ændrede socialdemokratiske udmelding kunne resulterer i, at EF-pakken kunne udløse en 

folkeafstemning:  

”… Jeg vil også gerne tilkendegive, at regeringen og regeringspartierne har 
den opfattelse, at hvis Socialdemokratiet – også efter at vi nu har været til et 
nyt udenrigsministermøde, hvor vi har lagt de danske synspunkter frem – 
fastholder at sige nej med den virkning, at Danmarks økonomi bliver 
alvorligt belastet, så er vi indstillede på – i yderste fald – at appellerer til 
befolkningen. Det vil vi gøre ved at foreslå, at der bliver afholdt en 
folkeafstemning… Hvis det bliver absolut nødvendigt, at vi til sidst tager en 
folkeafstemning om spørgsmålet, er jeg overbevidst om, at der vil være et 
flertal for en positiv dansk holdning til EF...”  

       

      (Schlüter citeret i Dansk udenrigspolitisk årbog, 1986:281) 

 

Schlüters melding den 14. holdt således døren åben for en eventuel ændring i den 

socialdemokratiske position, men åbnede samtidig op for at Danmark ville underskrive den 

forelæggende traktat den 27. januar. Schlüter gav endvidere udtryk for, at spørgsmålet om 

medlemskabet, som man ellers tidligere havde sået tvivl om, ikke var i fare hvis der forelå en 

situation, hvor der var et flertal mod reformpakken efter underskrivelsen. Samtidigt præciserede 

Schlüter, at temaet i afstemningen ville blive spørgsmålet om det udvidede EF-samarbejde og ikke 

en stillingtagen til Danmarks fortsatte medlemskab af EF. Derved undsagde han sin 

udenrigsminister, som netop samme dag havde været ude i samme ærinde, hvor det hed, at der var 

to forudsætninger for at afholde en vejledende afstemning. For det første det åbenlyse forhold, at 

der skulle være enighed blandt kredsen af de 11. andre EF-lande for at gennemføre reformpakken 

og ”…for det andet, at der herefter fortsat er flertal i det danske Folketing imod pakken” (Ellemann 

Jensen citeret i DUÅ, 1986.282). Ellemann-Jensen skærpede dog tonen i forhold til Statsministeren 

ved at fremføre det argument, at et nej til Fælles Akten samtidigt ville være et nej til fortsat danske 

EF-medlemskab ”Hvis denne situation foreligger, betyder det reelt, at folkeafstemningen kommer 

til at dreje sig om Danmarks fortsatte tilhørsforhold til EF” (Ibid).  
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Selv i denne fase måtte regeringen agerer forsigtigt. Der skulle således som udenrigsministeren 

påpegede være to forudsætninger tilstede for en folkeafstemning. For det første skulle Danmark 

være reelt isoleret og derved havde garderet sig imod, at der var uudnyttede 

forhandlingsmuligheder. Desuden skulle Folketinget når dette var konstateret fastholde sit nej til 

pakken. Sidstnævnte var et interessant spørgsmål, da der verserede rygter om at enkelte 

socialdemokrater overvejede at bryde partidiciplinen og måske også enkelte radikale. Regeringens 

beslutning ville i hvert fald sætte maksimalt pres på de to partier. 

 

Den 17. januar behandlede LO’s forretningsudvalg, hvor også S topledelse havde sæde EF-pakken. 

Et par dage inden så det ud til, at LO’s beslutning var afgørende for den socialdemokratiske 

beslutning og bitterheden i fagtoppen var derfor til at tage og føle på, da bevægelsen efter alt at 

dømme ville have hældt til et ja. Drøftelsen på mødet er interessant, da den viser, at der på dette 

tidspunkt var den opfattelse blandt LO’s topledelse, at Schlüters forslag om en folkeafstemning var 

”temmelig provokerende” og at en vejledende folkeafstemning ”den kommer…ikke på tale her og 

nu”, hvilket tyder på, at hverken den socialdemokratiske topledelse, som havde sæde i LO samt 

fagbevægelsen vurderede, at Schlüter ikke ville turde trykke på knappen, da der fortsat var en række 

uafklarede mellemfaser. Man forventede ikke, at der ville være et flertal bag regeringens resultat – 

man havde derved afskrevet De Radikale – men at det var muligt at genoptage forhandlingerne den 

27. januar. Det var dog, som man noterede sig stadigt uklart, hvordan ratifikationsforløbet i de 

andre hovedstæder ville forløbe. Tøvende bakkede fagbevægelsen op om Folketingsgruppens 

beslutning (LO Udtalelse 17/01-1986; LO Hovedbestyrelse den 17. januar 1986; Politiken 18. 

januar 1985) som på to punkter, miljøgarantien og EP-spørgsmålet knyttedes an til 

folketingsgruppens argumentation. Da LO nogle uger senere skulle tage stilling til pakken, valgte 

FU at overlade til de enkelte forbund, hvorvidt de ville anbefale deres medlemmer at stemme ja 

eller nej.33

 

I 1986 var spørgsmålet om en ny afstemning et kildent emne for EF-tilhængerene i Danmark. Når 

regeringen alligevel spillede ud med dette forslag skyldes det, at den ikke ville risikere et valg på 
                                                 
33 Det er en gængs myte, at Schlüters udspil kom som et lyn fra en klar himmel. Dette billede er imidlertid ikke helt 
rigtigt, da der både i Regeringen og hos Socialdemokratiet havde været fremført tanker om dette tidligere. Petersen 
peger på, at en tidligere rådgiver for Schlütter mener, at regeringen allerede havde taget det i overvejelse i løbet af 
sommeren 1985, og at han undervejs havde fået positive tilkendegivelser fra Udenrigsministeren og fra den radikale 
leder Niels Helveg Petersen og at ideen blev luftet for Socialdemokraternes ledere uden at disse troede på det realistiske 
i dette scenario hvilket virker troekugt, da emnet heller ikke figuerer i de dokumenter jeg har haft adgang til (Nehring 
citeret i Petersen, 2006:389-390). 
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spørgsmålet. Ved et valg kunne man ikke på samme måde kontrollere dagsordenen, ligesom det 

ville være lettere, at få socialdemokratiske vælgere til at forlade partilinjen i en folkeafstemning end 

ved et valg. Men både i regeringen og i Venstres folketingsgruppe var man i tvivl og den 

foranstående afstemning blev imødekommet ved en vis grad skepsis. Ellemann-Jensen har senere 

tilkendegivet, at man i Venstre de første dage efter beslutningen om at lancere en vejledende 

afstemning regnede med at tabe afstemningen på gulvet (Ellemann-Jensen, 1996:211; jf. Schlüter, 

1999:182). 34

 

Som nævnt havde regeringen knyttet to forudsætninger til beslutningen om at udskrive en 

vejledende folkeafstemning. Den første forudsætning var, om der fandtes et flertal imod regeringen. 

Det blev testet under forespørgselsdebatten den 21. januar. Debatten blev kort drøftet den 21. januar 

på formiddagens ministermøde. Konklusionen var ikke overraskende, at man stod over for at få 

vedtaget en dagsorden som gik imod regeringens standpunkt, og at udenrigsministeren herfor måtte 

drøfte situationen med de øvrige medlemslandes regeringer, jf. forudsætning to. Der havde været 

forskellige gisninger om indholdet af den socialdemokratiske dagsorden, men det stod dog klart for 

regeringen, at Socialdemokraterne i deres argumentation ville lægge vægt på, at det ikke drejede sig 

om et ja eller et nej til EF og at de havde behov for at udtale sig positivt om selve medlemskabet. 

Spørgsmålet om hvor langt S ville gå i sine formuleringer var dog interessant i forhold til om det 

var formegentligt med SF og VS holdninger.  

 

Folketingets forespørgselsdebat den 21. januar blev motiveret af Ivar Nørgaard (S): 

 

”… Regeringen skal som bekendt i nær fremtid give de øvrige EF-landes 
regeringer besked om, hvorvidt regeringen på Danmarks vegne kan 
underskrive forhandlingsresultatet fra regeringskonferencen, den såkaldte 
EF-pakke. Der er enighed mellem partierne her i salen om, at dette 
spørgsmål er så vigtigt, at det bør forhandles her i folketingssalen gennem en 
forespørgselsdebat. Derfor har vi i enighed stillet forespørgslen til 

                                                 
34 Denne udlægning af forløbet strider imidlertid imod hvad Ellemann-Jensen senere har forklaret om forløbet og kimen 
til at forslaget blev stillet. Ellemann-Jensen beskriver i 2003, at tanken om at anvende en vejledende afstemning i et 
forsøg på at komme ud af den fastlåste situation var opstået i Udenrigsministeriet, og var fostret af daværende 
departementschef Erik Thygesen, som ”…bed sig fast i ideen og lavede et notat til mig om den. Og så købte jeg den og 
gik videre med den til statsministeren. Han lod sig så overbevise – og han meddelte i Radioavisen [14. januar kl. 18:30 
1986] at regeringen ville lægge EF-pakken ud til en vejledende folkeafstemning” (Ellemann-Jensen, 2003:47). 
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statsministeren som lyder: ”Hvilke oplysninger kan statsministeren give om 
regeringens stillingtagen til de foreslåede ændringer i Rom-traktaten?...” 
 

       (Folketingets forhandlinger 1985/86 spalte 5314ff) 

 

Debatten blev indledt med et kort indlæg af Schlüter, der advarede imod den politiske og 

økonomiske isolation, som ville være konsekvenserne af et dansk nej. Han forsvarede beslutningen 

om en folkeafstemning med, at en folkeafstemning var ”det eneste rigtige og forsvarlige, at 

befolkningen får lejlighed til at udtale sig”. I et længere indlæg gennemgik udenrigsministeren 

forhandlingsresultatet som han anså som så imødekommende for de danske synspunkter og 

interesser at det ville være uforståeligt at sige nej. Gjorde vi alligevel dette, var det et signal om, at 

vi var på vej ud af fællesskabet. 

 

Den socialdemokratiske ordfører brugte skytset mod påstanden om at afstemningen handlede om 

medlemskabet. Det var pakken, det drejede sig om, og her var problemet formuleringerne om EP og 

miljøgarantien. Sidstnævnte kunne man kun have tillid til, hvis Rådet ville bekræfte den danske 

regeringens opfattelse af garantiens holdbarhed. Om EPS bemærkede han blot, at man fandt det 

overflødigt at traktatfæstne denne. Men eftersom regeringen havde valgt at lægge det frem som en 

samlet pakke, var svaret altså et nej, ledsaget af en opfordring til at søge forhandlingerne 

genoptaget. Et nej ville slet ikke have de konsekvenser, som regeringen havde påpeget, og man 

havde denne ret til veto nedskrevet i artikel 236, hvor enstemmighedskriteriet var nedfældet.  

 

Strategien var tydelig fra socialdemokratiet i debatten. Man ville søge at presse de sidste 

indrømmelser ud af regeringen på miljøspørgsmålet samtidig med at man søgte at imødegå 

regeringens forsøg på at fremmane et scenario, hvor status quo ikke bare var lig med det nuværende 

samarbejde, men lig med udmeldelse af EF. 

 

Den radikale ordførers indlæg faldt i to dele. I det første redegjorde han loyalt over for det radikale 

landsmødes beslutning om at modsætte sig en udvidelse af EPS-samarbejdet og traktatfæste det. 

Indlæggets 2. del, der omhandlede ændringerne i EF-samarbejdet, havde derimod en mere positiv 

klang. Heri hed det, at ”… Sammenfattende må jeg nå til det resultat, at ingen af de foreslåede 

ændringer i selve EF-traktaten vedrørende det indre marked og Parlamentet har en sådan karakter, 

at de kan begrunde et radikalt nej til pakken…” Allerede indledningsvist havde Helveg slået fast, at 
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det radikale svar blev et nej, og at dette alene skyldtes EPS (Folketingets forhandlinger 1985/1986 

spalte 5314ff) 

 

Schlüter sluttede sit indlæg af med følgende kommentarer ”… I dag kan vi slå helt afgørende 

kendsgerninger fast. Der er ikke tale om at afgive suverænitet. Vetoretten er bevaret. Der 

gennemføres en lettere beslutningstagen med hensyn til det indre marked, som især de små lande 

får gavn af. Samtidig får vi fuld sikkerhed for, at vor høje standarder på miljø- og 

arbejdsmiljøområdet bevares og forbedres. Forskning og teknologi, miljø- og arbejdsmiljøområdet 

kan bevares og forbedres. Forskning og teknologi, miljø og arbejdsmiljø indføres direkte i traktaten 

som nye samarbejdsområder. Alt dette er noget, vi kan være godt tilfredse med, og som vi vil kunne 

høste betydelige fordele af. Reglerne om udvidet høringsret til Europaparlamentet kan der ikke 

rettes seriøse indvendinger imod. Kompetencefordelingen mellem Ministerrådet og Parlamentet er 

uændret. Parlamentet er fortsat et rådgivende organ og får ikke nye beføjelser i sin daglige 

arbejdsproces. Der er fortsat alene Ministerrådet, der kan træffe beslutningerne. Og så holdes 

kulturpolitik, sundhedspolitik og retsvæsen uden for traktaten, som netop vi har ønsket…” 

(Folketingets forhandlinger 1985/86 spalte 5314ff) 

 

Debatten endte som forventet med, at Socialdemokratiet fik vedtaget følgende dagsordensforslag: 

 

”Folketinget bekræfter viljen til europæisk samarbejde. Folketinget 
opfordrer regeringen til at afvise det opnåede forhandlingsresultat, som i sin 
helhed er utilfredsstillende. Regeringen opfordres til at forhandle videre for 
at opnå et for folketinget tilfredsstillende resultat. Resultatet forelægges 
folketinget. Tinget går hermed over til næste sag på dagsordenen.”  
 

      (Folketingets forhandlinger 1985/86 spalte 5314ff)  

 

Vedtagelsen af den socialdemokratiske dagsorden, betød at Folketinget afviste det foreliggende 

forhandlingsresultat. Forslaget rummede endvidere en opfordring til, at Udenrigsministeren skulle 

søge at forhandle videre med de øvrige EF-partnere for at sonderer muligheden for at opnå en mere 

tilfredsstillende aftale. Udenrigsministeren søgte efterfølgende at rejse spørgsmålet om en 

genforhandling over for de øvrige EF-lande samt at få deres bekræftelse af den danske regerings 

tolkning af de omstridte dele af Fælles Akten.  
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I perioden efter den 21. januar til den 26. januar 1986 foretog Udenrigsministeren en rundtur til en 

serie af europæiske hovedstæder og gennemførte direkte forhandlinger med den italienske, britiske, 

franske, spanske, tyske, hollandske og græske udenrigsminister og gennemførte endvidere en 

samtale med Kommissionens formand Jacques Delors. Kontakten med de resterende 

udenrigsministre blev gennemført via telefon. Ellemann-Jensen har senere beskrevet denne rundtur 

til en række udvalgte europæiske hovedstæder som en paradeforestilling: 

 

”… Før den endelige beslutning om at afholde folkeafstemning skulle der 
gøres et sidste forsøg på at få ændringer ind i pakken, som kunne gøre den 
mere spiselig for Folketinget. Og sammen med Erik Thygesen tog jeg på en 
hæsblæsende rundtur til de andre landes udenrigsministre for at undersøge 
mulighederne. Det var naturligvis lidt af et paradenummer, for vi vidste 
udmærket, at ingen af de andre ville lukke pakken op igen. Hvis de lukkede 
op for en genforhandling med Danmark, kunne alle jo komme rendende og 
ønske ændringer – og desuden måtte vi regne med, at uanset, hvad vi var 
kommet hjem med, var Socialdemokratiets holdning låst fast. Det var jo 
indenrigspolitik…”  

                                                   (Ellemann-Jensen, 2003:47 jf. desuden Ellemann-Jensen, 1996:342) 
 

Resultatet af denne rundtur var, at han ikke var i stand til at opnå nogen indrømmelser om en 

genforhandling af traktaten, da de øvrige regeringer ikke ønskede at genåbne pakken. Det var dog et 

vigtigt signal for både regeringen og velsagtens også for oppositionen at få konstateret i fuld 

offentlighed, at alle forhandlingsmulighederne reelt var udtømte (Ellemann-Jensen, 2003:47). 

 

Et resultat af rundturen var imidlertid, at udenrigsministeren – ifølge eget udsagn lidt overraskende 

- fik verbal tilslutning til regeringens tolkning af Aktens bestemmelser vedrørende EP og miljøet via 

den såkaldte miljøgaranti (Ellemann-Jensen, 2003:47). Helt centralt var det, at udenrigsministeren i 

denne sammenhæng, at regeringen på denne rundtur, fik mulighed for at indføje en dansk erklæring 

i EF’s rådsprotokol, hvor det hed, at ” 

 

”Den danske regering konstaterer, at i tilfælde, hvor et medlemsland 
skønner, at foranstaltninger vedtaget i medfør til artikel 100A ikke sikrer 
højere krav til arbejdsmiljø, miljøbeskyttelse eller de i artikel 36 nævnte 
hensyn, garanterer bestemmelserne i artikel 100A, stk. 4, at det pågældende 
medlemsland kan anvende nationale bestemmelser. De nationale 
bestemmelser gennemføres med de nævnte formål for øje og må ikke 
indebære skjult protektionisme.”  
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              (Europæiske Fællesakt Erklæringer; DUÅ, 1986:332) 

 

Dette betød, at den danske fortolkning af miljøgarantien blev bekræftet. Konkret betød dette, at 

foranstaltninger der vedtages i hh. til art. 100, (beslutninger som kan tages med kvalificerede flertal) 

ikke pr. definition sikrer højere krav til arbejdsmiljøet eller miljø. Den danske tolkning gik på, at 

bestemmelserne i traktatens art. 100A stk. 4, sikrer, at det de enkelte medlemslande har mulighed 

for at anvende de nationale bestemmelser om et højere beskyttelsesniveau, hvis man ønsker dette, 

uden at de andre medlemslande kunne gribe ind. Indføjelsen af denne miljøgaranti kan således ses 

som en indrømmelse til Socialdemokratiet, som igennem januar havde fyldt en del på den interne 

socialdemokratiske dagsorden (Socialdemokratiet BM den 8. januar 1986).  

 

Det eneste virkelige problem for Socialdemokratiet syntes at ligge i spørgsmålet om EP’s 

fremtidige rolle. Det var først og fremmest magten over EF’s udgiftsbudget, men det virkeligt 

springende punkt var indflydelse på lovgivningsprocessen og her rummede EF-pakken nogle nye 

høringsbestemmelser, som gjorde det muligt for EP at få indflydelse på udformningen af 

ministerrådets lovgivning (Ellemann-Jensen, 2003:48). 

 

Under den efterfølgende folketingsdebat den 28. januar 1986 anførte hhv. statsministeren og 

udenrigsministeren, at den havde strakt sig vidt for at sikre bred opbakning bag den danske 

europapolitik og at det forlæggende resultat var tilfredsstillende ud fra de rammer der var mulige at 

forhandle inden for. Konkret pegede Schlüter på, at: 

 

”Regeringen har ved fastlæggelsen af den danske forhandlingsposition taget 
vidtgående hensyn og strakt sig overordentligt langt for at forme en 
Europapolitik, som burde kunne skabe bred tilslutning i det danske 
Folketing… Vi har sikret os, at der ikke sker ændringer i 
kompetencefordelingen mellem EF’s institutioner, netop som folketingets 
dagsordener af 28. maj 1984 og 23. maj 1985 kræver det… 
Europaparlamentet får ikke lovgivningsbeføjelser. Europaparlamentet er 
fortsat alene en rådgivende institution… vi har sikret os, at 
forhandlingsresultatet ikke fører til yderligere suverænitetsafgivelse… Vi har 
fremlagt forslag i regeringskonferencen for at løse problemerne om 
miljøbeskyttelse for derigennem at udbygge EF-samarbejdet netop på de 
områder, som bl.a. er nævnt i folketingets dagsordener…” 

 
          (Folketingets forhandlinger 1985/1986 spalte 5860ff) 
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En af de vigtigste konklusioner i statsministerens redegørelse var at, 

 

” … Jeg har oprigtigt talt svært ved at komme i tanker [sic] om en anden 
sag, hvor en regering i Danmark i en sådan grad og med en sådan vægt har 
lagt sig i selen for at skaffe et resultat, som oppositionen kunne tiltræde, og 
det gjorde vi naturligvis, fordi vi ønskede en bred politisk tilslutning til 
forhandlingsresultatet…”  
 

(Folketingets forhandlinger 1985/1986 spalte 5860ff) 

 

Udenrigsministeren fulgte i sin redegørelse op på ovenstående i sin redegørelse, hvor han udtalte, at  

 

”…Der kan derfor ikke herske tvivl om, at regeringen har gjort sit yderste for 
at undersøge, hvilke muligheder der forelå for at forhandle videre og 
imødekomme de indvendinger, der her i folketingssalen var fremført imod 
den foreliggende EF-reform…hvis dette ikke skulle være tilfredsstillende for 
tvivlerne, må jeg spørge: hvad kræver man mere…?”  

 
       (Folketingets forhandlinger 1985/86 spalte 5860ff) 

 

Det var tydeligvis regeringens opfattelse, at pakken ikke indebar nogen ændringer af kompetence 

fordelingen mellem EF’s institutioner. Vetoretten blev bevaret og der var ikke tale om 

suverænitetsafgivelse. Ministrene henviste endvidere til, at de øvrige EF-regeringer havde sluttet op 

om regeringens tolkning af miljøgarantien og at man derved havde udtømt 

forhandlingsmulighederne (Petersen, 2006:391). 

Regeringen samt Centrumdemokraterne og Kristendemokraterne stillede efterfølgende forslag:   

”Folketinget opfordrer regeringen til at fremsætte lovforslag, der giver 
vælgerne mulighed for ved en vejledende folkeafstemning at tage stilling til 
det EF-forhandlingsresultat (EF-pakken), som folketinget den 21. januar i år 
udtalte sig imod med 80 stemmer mod 75. Folketinget går herefter over til 
næste sag på dagsordenen.”  

 

       (Folketingets forhandlinger 1985/86 spalte 5860ff) 
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Både Socialdemokratiet og venstrefløjspartierne kritiserede regeringen for ikke at have gjort nok for 

at ændre resultatet og afvise de garantier, som regeringen påberåbte sig. De radikal fulgte trop og 

fastholdt deres modstand, der efterhånden udelukkende kunne begrundes med deres modstand imod 

de nye bestemmelser om EPS. Debatten sluttede med, at Ivar Nørgaard (S) præsenterede den 

ventede socialdemokratiske holdning til regeringens forslag om at gennemføre en folkeafstemning:  

 

”… Lige til dette sene tidspunkt har vi holdt folketinget hen i spænding om, 
hvordan vores gruppe vil stille sig til dagsordensforslaget. Jeg skal melde, at 
vi ikke kan opfordrer regeringen til at lave en folkeafstemning, sådan som 
dagsordensforslaget går ud på, men vi vil selvfølgeligt acceptere, at der 
bliver en sådan afstemning. Ligesom det radikale venstre har meddelt det, 
kan vi meddele, at vi vil følge resultatet af folkeafstemningen....”  

 
   (Folketingets forhandlinger 1985/1986 spalte 5860ff) 

Afstemningen om regeringens beslutningsforlag endte med en vedtagelse af en dagsorden, der 

opfordrede regeringen til at udskrive folkeafstemning om Fælles Akten. Forslaget blev vedtaget 

med med 82 stemmer (KF, V, RV, CD, VS, KrF, FP og FD) imod 66 (S, SF) (tre radikale 

medlemmer Lone Dybkjær, Jørgen Estrup og Aase Olesen undlod at stemme). 

Dette betød konkret, at regeringen fik mulighed for at udskrive en folkeafstemning. Grundet visse 

valgtekniske regler blev valgdagen fastsat til den 27. februar 1986.  

 

Kapitel XX Folkeafstemningen 

Der fulgte en vis diskussion i markedsudvalget om formulering af spørgsmålstekst og i takt med at 

der kom svar fra de relevante ministerier i forbindelse med de forskellige fremsatte spørgsmål til 

udenrigsministeren samt i et underhåndsmøde mellem regeringen og Socialdemokraterne og RV 

den 31. januar 1986 (f.eks. MU 30/1 1986; Nehring 1986:20).  

 

Den 4. februar 1986 blev regerings lovforslag om en afholdelse af en folkeafstemning enstemmigt 

vedtaget. Enstemmigheden dækkede dog over en heftig polemik under 2. og 3. behandlingen, men 

fremførte dog ikke nogen nye argumenter. Det er dog værd at bemærke sig, at Socialdemokratiet i 

en mindretalsudtalelse til Markedsudvalgsbetænkningen af 1. februar 1986 havde præciseret deres 

synspunkter på følgende måde ”Pakkens indhold strider imod Folketingets dagsordener af 28. maj 
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1984 og 23. maj 1985. En vedtagelse af den Europæiske Fælles Akt vil betyde et farligt skridt 

henimod en unionsdannelse i Europa, fordi der nu, trods de hidtidige dårlige erfaringer med 

Parlamentets budgetbeføjelser, sker en udvidelse af Europa-parlamentets kompetence. Mindretallet 

er også imod, at man ved lovharmoniseringsbeslutninger i Ministerrådet går over til 

flertalsafgørelser uden sikre garantier for dansk selvbestemmelse, når det gælder om at højne 

sundhed og miljø i Danmark. Traktatfæstelsen af EPS-samarbejdet er overflødigt og vil måske 

vanskeliggøre et mere åbent politisk flertal i Europa” (Markedsudvalget 1986).  

 

Det blev dog ikke de ovennævnte temaer, som kom til at præge partiernes kampagner op til 

folkeafstemningen som blev afholdt den 27. maj 1986. Regeringspartierne ønskede at gøre 

afstemningen til et spørgsmål om Danmarks fremtidige tilknytning til EF-samarbejdet. Teknisk set 

drejede afstemningen sig om Fælle Akten, men konsekvenserne af at afslå pakken, ville efter deres 

opfattelse være så alvorlige, at det ville betyde et farvel til Danmarks ligeværdige deltagelse i EF. 

 

Socialdemokratiet og De Radikale på den anden side anførte, at deres modstand ikke gik på EF-

samarbejdet, som de gerne så styrket, men på de aspekter af Fælles Akten som drejede EF i en 

forkert retning og mindskede Danmarks indflydelse og politiske handlerum. De Radikale havde 

ikke mange grunde ud over udenrigspolitikken, som de var imod, til ikke at synes om akten og 

fremførte endda flere positive aspekter ved traktaten. 

 

Diskussionen var præget af, at der ikke var fuldstændigt fodslag hos hverken socialdemokraterne 

eller De Radikale. En lang række fremtrædende socialdemokrater anbefalede et ja, og heller ikke i 

fagbevægelsen var der enighed om traktaten. LO undlod i den givne situation således at anbefale 

hverken et ja eller nej. Dansk Metal og Nærings- og Nydelsesmiddelforbundet argumenterede for et 

ja, mens SID engagerede sig stærkt for et nej. Hos arbejdsgiverorganisationerne var der stor 

tilslutning til et ja fra eks. Landbrugsrådet, Dansk Arbejdsgiverforening og Industrirådet (Petersen, 

2006:393). 

 

Resultatet af folkeafstemningen 27. februar 1986 blev en vedtagelse af Fælles Akten. 56,2 procent 

stemte for mod 43,8 procent nej-stemmer. Den største interesse knyttede sig til hvordan de 

socialdemokratiske og radikale vælgere ville reagerer på opfordringerne til at stemme nej. Hos 
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Socialdemokratiet stemte ca. 70 procent af partiets vælgere nej. Hos De Radikale stemte ca. 70 

procent af partiets tilhængere ja, og gik således imod partiets anbefaling (Tonsgaard, 1987:121). 

 

Før afstemningen havde Socialdemokratiet og De Radikale erklæret, at de ville respekterer det 

endelige resultat. Som følge heraf kunne udenrigsministeren allerede dagen efter afstemningen den 

28. februar underskrive Fælles Akten. 

 

Under Folketingets førstebehandling den 20. marts 1986 var der bred enighed om at bilægge striden 

om EF-pakken. Udenrigsministeren benyttede denne lejlighed til at proklamere en mere offensiv 

dansk linje i EF-politikken sådan, at Danmark kunne sætte et stærkere præg på udviklingen af EF: 

 
”Skulle vi ikke koncentrere os om det offensive og det positive, som gør, at vi 
ikke bare får mest muligt ud af vores EF-medlemskab, men også bidrager til, 
at EF udvikler sig i en positiv retning, også til gavn for andre 
medlemslande?”  

 

 (FT 1985/86 Folketingets forhandlinger spalte 8706ff) 

 

Den 20. maj vedtog flertallet den med et stort flertal og den 12. juni 1986 ratificerede Danmark som 

det første land i EF-kredsen Fælles Akten.  
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