
Dansk nej i 1992 udløste den første af 
EU’s mange kriser

Swexit, Frexit eller Dexit? Hvem bliver den næste? Brexit har splittet 
Storbritannien ad og mødt hård kritik fra den forladte EU-familie, der 
rammes på sine ambitioner om at være en global medspiller. 
Men det er jo ikke første gang, at EU er presset på de indre linjer. 
Den 2. juni 1992 gav Danmark hele Unions-projektet det røde kort, 
før kampen var fløjtet i gang. Danske vælgere stemte overraskende 
nej til Maastrichttraktaten, og først efter svære forhandlinger fik  
Danmark sikret sine fire forbehold. Et lille år senere svarede folket 
ja til Edinburghaftalen og blokerede dermed ikke længere for  
etableringen af EU. Unionstanken har dog hjemsøgt debatten lige  
siden Danmarks optagelse i EF i 1972 – og gør det stadig i dag. For det  
handler om identitet, suverænitet og indflydelse og om Danmarks 
plads på banen i en verden i hastig forandring.  

Kampen om Unionen, der udkommer på Europadagen, tager dansk-
ernes meninger om EF og EU under kærlig behandling og gennemgår 
debatten om det europæiske fællesskab i fem årtier. 
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Forfatteren siger: 

”Uden folkelig legitimitet kan EU ikke være effektiv, men uden effektivitet 
opnår EU ikke borgernes opbakning og mister dermed politisk legitimitet. 
Maastrichtintermezzoet er derfor ikke kun en kernebegivenhed i dan-
markshistorien, der i kondenseret form indkapslede en af de væsentligste 
og mest vedvarende politiske fejder i moderne dansk historie. Den er det i 
virkeligheden også i den bredere europæiske historie.”

Om forfatteren
Thorsten Borring Olesen (født 1956) er professor i  
historie på Aarhus Universitet og har i årtier studeret det 
europæiske samarbejde og Danmarks plads i fællesskabet.  

Om serien
Kampen om Unionen er 44. bog i forlagets serie 100 
danmarks historier. Bøgerne udkommer hver måned i otte  
år og er centrale i projektet, der bl.a. omfatter appen  
Dyst!, materiale på danmarks historien.dk og kronikker i 
Politiken. 
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