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TransSOL Forskningsoverblik 3:  

Fakta og analyse af solidaritet i Europa 

Individuelle former for solidaritet i krisetider (WP3) 

 

Introduktion 

Påstandene om, at international solidaritet er 

død - eller i bedste fald alvorligt i fare - er 

vokset siden finanskrisen i 2008 og med frem-

komsten af fremmedfjendske og populistiske 

partier og protester. Vores undersøgelse af 

16.000 europæere i 8 lande kigger på, om 

disse udsagn var sande, om europæisk solida-

ritet virkelig er faldende, hvor stærkt 

solidariteten er forankret på det personlige 

plan, og hvilke faktorer, der synes at fremme 

eller mindske solidariteten i krisetider. Vores 

resultater tyder på, at den internationale 

solidaritet stadigvæk lever godt og fungerer i 

Europa, men står over for kontekstmæssige 

og svære udfordringer.  

 

Overblik over de primære 

resultater 

Solidariteten forbliver stærk på nationalt 

plan og eksternt.  

Et stort flertal af de undersøgte respondenter 

indikerede støtte til EU's udviklingsbistand til 

tredjelande og til omfordelende, offentlige 

politikker, der betragter reduktion af 

indkomstulighed som et vigtigt mål. Et flertal 

af de adspurgte indikerede også, at de har 

deltaget i solidaritetsinitiativer i deres egne 

lande, hvilket viser en vilje til aktivt at be-

kæmpe ulighed.  

 

Solidariteten mellem europæerne oplever 

ikke samme støtteniveau. 

Støtten til finanspolitisk solidaritet i forhold til 

offentlig gæld, sammen med andre europæi-

ske lande, var stærkere end modstanden, men 

der findes forskellige grupperinger mellem 

borgerne i de forskellige lande. Færre respon-

denter støttede deres regering i at yde 

supplerende midler til EU flygtningestøtte end 

modstanderne, og færre respondenter fortal-

te om deltagelse i solidaritetsindsatser til 

fordel for sager i andre EU-medlemsstater end 

for sager i deres egne lande.  

 

Solidariteten er betinget.  

Undersøgelsesresultaterne viser, at europæe-

re ser solidaritet som en byttehandel snarere 

end som en ubetinget handling. Responden-

terne havde en tendens til kun at give støtte 

til dem, der også selv bidrog. Mht. migranter, 

ses dette som stærke præferencer for kun at 

give adgang til sociale ydelser til dem, der har 

arbejdet og betalt skat eller har fået statsbor-

gerskab.  

 

Støtten til EU-medlemskab er usikker.  

Trods et flertal blandt de undersøgte lande, 

der mente, at det at være uden for EU, var 

negativt for job og beskæftigelse, var mere 

end to ud af fem respondenter positive eller 

ambivalente over effekten på job og beskæf-

tigelse, hvis deres land stod uden for EU. Et 

flertal af respondenterne i Grækenland ville 

stemme for at forlade EU - og et flertal af de 

schweiziske respondenter ville ikke melde sig 

ind - hvis der blev afholdt en folkeafstemning i 

dag. Tilknytningen til EU blev også identifice-

ret af respondenterne, som den laveste form 

for tilknytning i forhold til tilknytning til amter, 

regioner og byer.  

 

Solidariteten over for ikke-økonomisk migra-

tion og flygtninge er svag.  

Mens de fleste undersøgte personer accepte-

rede EU’s økonomiske migration, var støtten 

til ikke-økonomisk og ikke-EU-migration lav - 

og næsten en ud af to respondenter ønskede 
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grænser for eller forbud mod ikke-EU-

migration. Få respondenter indikerede støtte 

til at modtage flere syriske flygtninge, mens 

flertallet foreslog at beholde det nuværende 

tal eller reducere tallet.  

 

Kontekst er vigtigt.  

Resultater på tværs af flere spørgsmål varie-

rede afhængigt af landet. Støtten til finansiel 

og intraeuropæisk solidaritet har tendens til 

at være højere i de sydeuropæiske lande - 

ligesom en mangel på tro på, at EU-

medlemskab er gavnligt, mens støtten til EU 

har tendens til at være højere i Tyskland, 

Danmark og Polen, med Frankrig og Storbri-

tannien et sted imellem.  

 

Fortolkninger 

Der kan drages flere konklusioner af undersø-

gelsens resultater, der kan være nyttige ved 

udformningen af politikker. 

 

Solidaritetsmekanismer 

Der er mulighed for at opretholde eller øge 

solidaritetsmekanismer på statsligt plan, da 

reduktion af uligheder blandt borgere får 

stærk støtte i alle de undersøgte lande. 

 

EU hjælpepakke-midler 

Selv om støtten for og imod fondssammen-

lægning på EU-plan mhp. gældsreduktion var 

forholdsvis jævnt fordelt, forbliver et betyde-

ligt antal personer (29%) uafklarede, og kun 

12% er stærkt imod, hvilket giver mulighed for 

yderligere engagement. 

 

EU medlemskab 

Mens støtten til EU-medlemskab er svag i 

nogle lande, er det positivt, at europæerne 

generelt synes, at det at være en del af EU en 

god ting, selv når de mener, at det ikke har 

været økonomisk gavnligt. 

 

Flygtninge 

Flere europæere modsætter sig økonomisk 

støtte til flygtninge på EU-plan, end dem der 

støtter dette. Dog har en ud af fire personer 

ikke valgt side og kan derfor overbevises. 

Mens et stort antal mennesker ikke ønsker 

flere syriske flygtninge, er dem, der er mere 

tilknyttet EU, større tilhængere af at modtage 

flere flygtninge, hvilket tyder på, at de to 

grupper i et vist omfang kan gå hånd i hånd. 

 

Migration 

Støtten til migration er tæt knyttet til beskæf-

tigelsesmulighederne i EU, både for EU-

borgere og ikke-borgere. Politiske foranstalt-

ninger, som understøtter beskæftigelse og 

social omfordeling, vil derfor med større 

sandsynlighed medføre større accept af mi-

gration. 

 

Nøgleresultater 

Europæiske solidaritetsresultater viser, at den 

europæiske solidaritet forbliver stærk. Et stort 

flertal af europæerne støtter udviklingsbi-

stand (62%) og få synes ikke, at den er vigtig 

(14%) (se tabel 1). Mere end halvdelen af 

europæerne har taget skridt til at støtte men-

neskerettighederne i deres eget amt og 

omkring en tredjedel støtter andre EU-

borgere og personer, der bor uden for EU (se 

tabel 2). 68% af befolkningen tror på vigtighe-

den af at fjerne store uligheder mellem 

borgerne, mens kun få (9,3%) ikke finder 

dette vigtigt (se tabel 3).  

 

Støtten til EU-midler, der skal hjælpe andre 

EU-medlemmer, der har svært ved at betale 

deres gæld, ofte omtalt som hjælpefonde, 

giver et mere blandet billede. Mens europæ-

erne generelt er mere for end imod (41% til 

30%), er den offentlige vilje til gældsstøtte 

typisk svagere i Nordeuropa end Sydeuropa 

og måske overraskende, næsten lige så be-

grænset i Danmark og Storbritannien, der ikke 

betaler til EU’s hjælpefonde, som i Tyskland 

(se tabel 4, figur 1).  

 

Når man bliver bedt om at vurdere, hvilke 

argumenter der afspejler følelsen af, hvorfor 

finansiel hjælp kun måske eller ikke skal gives 
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til andre EU-medlemsstater, virkede moralske 

og selv-gavnende argumenter mindre overbe-

visende end argumenter for, at ethvert 

medlem alligevel på et eller andet tidspunkt 

kan få brug for hjælp (med 44% enige), og at 

der ikke skal gives penge til lande, der bevis-

ligt er ringe til at håndtere penge (35%) (se 

tabel 6).  

 

Når det drejer sig om at yde EU økonomisk 

støtte til flygtninge, har europæerne klart 

brug for mere overbevisning, idet 35% angi-

ver, at de er for, mod 39%, som siger, at de 

ikke er (se tabel 5). På samme måde er euro-

pæerne stadig ikke overbevist om at yde 

social hjælp til indvandrere, idet 42% siger, at 

disse kun bør opnå dette efter at have arbej-

det og betalt skatter i et år og 30% mente, at 

dette kun skulle kunne opnås ved statsborger-

skab (se tabel 7)  
 

Afvigelser i europæisk solidaritet  

Resultater tyder på, at respondenter fra visse 

lande, på nogle få områder ikke ligger så tæt 

på det europæiske gennemsnit som andre, 

med hensyn til europæisk solidaritet, hvilket 

betyder, at politiske indgreb måske skal 

skræddersys forskelligt. Det omfatter:  

 

• Støtten til udviklingsbistand er svagere i 

Polen end EU-gennemsnittet, hvor 21% af 

respondenterne ikke finder det meget vigtigt 

eller vigtigt overhovedet.  

• Omfordelende socialpolitik betragtes som 

mindre vigtig i Danmark end i EU-

gennemsnittet, hvor 49% finder det rimeligt 

eller meget vigtigt, og lidt over 19% finder det 

ikke særligt eller slet ikke vigtigt.  

• Samlingen af EU-midler til støtte for EU-

medlemsstater med gældsproblemer fik mere 

end gennemsnitlig støtte i Grækenland, Italien 

og Polen end i de andre undersøgte lande.  

 

Europæisk medlemskab og tilknytning 

Svarene mht. medlemskab af EU fik meget 

forskellige svar afhængigt af det stillede 

spørgsmål og respondentens nationalitet.  

 

På et af de grundlæggende spørgsmål om, 

hvorvidt EU-medlemskab er positivt for job og 

beskæftigelse, fandt den største del af re-

spondenterne fortsat, at det var positivt 

(41%), dog var en større andel (43%) neutrale 

eller mente at EU-medlemskabet påvirkede 

job og beskæftigelse negativt (se tabel 8).  

 

På trods af denne konklusion ville størstede-

len af respondenterne fra Danmark, Frankrig, 

Tyskland, Italien og Polen stemme for at blive 

i EU, hvis der skulle afholdes folkeafstemning. 

Måske overraskende ville et lille flertal af de 

britiske respondenter stemme for at forlade 

EU, mens et klart flertal af de schweiziske 

respondenter ikke ville ikke melde sig ind. 

Men selv et flertal af de græske respondenter 

angav, at de ville stemme for at forlade EU og 

i større grad end britiske respondenter (46% 

ift. 38%) (se tabel 9). 

 

Mht. det britiske spørgsmål var responden-

terne i vid udstrækning delte ift., hvorvidt 

Storbritannien skulle forblive EU-medlem 

(41,1% forblive ift. 41,7% forlade). Støtten til 

Storbritanniens fortsatte medlemskab var 

særligt stærk i Tyskland og Polen, mens støt-

ten til Storbritanniens udtræden var stærkere 

i Frankrig, Grækenland og Italien (se tabel 10). 

 

Ud over særlige elementer og mere generelt 

betragtet, mener et større antal respondenter 

i alle EU-lande, undtagen Grækenland, men 

også Storbritannien, at EU-medlemskabet er 

en god ting (se tabel 11). Det er på trods af, at 

et større antal respondenter fra Frankrig og 

Italien samt Grækenland, mener, at deres land 

ikke har haft gavn af EU-medlemskabet, end 

respondenter, der siger, at de har (se tabel 

12). 

 

Når det drejer sig om spørgsmålet om tilknyt-

ning, følte respondenter fra alle lande sig 

mindre - og i de fleste tilfælde langt mindre - 

knyttet til EU end til deres byer, regioner, 

lande og endda verden og menneskeheden 

generelt (se tabel 13). 
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Vigtige afvigelser mht. EU-medlemskab 

På spørgsmålet om EU-medlemskab var lan-

dene i vid udstrækning delt i en række 

spørgsmål, som nævnt ovenfor. Ikke desto 

mindre, selvom der i høj grad var overen-

stemmelse, kan der identificeres en række 

afvigelser: 

 

• Grækenland var det eneste EU-land, hvor 

flere respondenter indikerede, at det at være 

uden for EU, ville være mere positivt end 

negativt for job og beskæftigelse. 

• Respondenter fra Tyskland og Polen ville 

være mere tilbøjelige til at stemme for fortsat 

EU-medlemskab, og som anført ovenfor er 

Grækenland og Storbritannien de eneste 

nuværende EU-medlemsstater, der ville 

stemme for at forlade EU. 

• Schweiz ville stemme markant for at blive 

uden for EU, hvis der afholdtes en afstemning.  

• Polen og Tyskland er også de lande, hvor de 

fleste respondenter sandsynligvis vil sige, at 

Storbritannien burde forblive i EU, mens 

Frankrig og Schweiz er mest tilbøjelige til at 

sige, at de skal træde ud.  

• I Grækenland, Italien og med en lille margin 

i Frankrig er respondenterne mere tilbøjelige 

til at sige, at deres land ikke har haft glæde af 

at være med i EU, end at sige det har.  
 

Migration  

Europæerne er stort set homogene i deres 

synspunkter mht. intern EU-migration. Nogle, 

omend kun få, støtter ubetinget migration 

(15%). Der er stor støtte til migration mht. 

beskæftigelse (46%), nogen støtte til numeri-

ske grænser for migration (25%) og næsten 

ingen støtte til at slutte den fri bevægelighed 

(5,5%) (se tabel 15). Resultaterne er ens for 

ikke-EU-migranter, men med en lavere grad af 

støtte til åbne grænser (6,3%) og større støtte 

til helt lukkede grænser (11%), med større 

balance mellem dem, der støtter migration i 

forbindelse med beskæftigelse (37 %) og dem 

der støtter strenge numeriske grænser (36%) 

(se tabel 16). 

 

Resultaterne af vores undersøgelse, der un-

dersøger støtten til at modtage flygtninge fra 

krigen i Syrien, viser, at de fleste mennesker 

synes, at deres land bør fortsætte med at 

modtage det samme antal (27%) eller bør 

modtage et lavere tal (31%), mens 12% siger, 

man bør modtage flere og 20% siger, at man 

slet ikke bør modtage nogen overhovedet (se 

tabel 17, figur 2). 

 

Nøgleafvigelser mht. migration  

• En højere andel af græske respondenter går 

ind for migration inden for EU uden betingel-

ser end gennemsnittet, og færre end 

gennemsnittet i Frankrig, Schweiz og Storbri-

tannien går også ind for det samme.  

• Støtten til færre syriske flygtningemodtagel-

ser var højere end gennemsnittet i 

Grækenland og Tyskland, selvom et højere 

antal tyskere end gennemsnittet også mente, 

at man skulle fastholde antallet.  

• Støtten til at modtage flere syriske flygtnin-

ge end i øjeblikket var særlig høj i Danmark og 

Storbritannien, og støtten til ikke at modtage 

nogen syriske asylsøgere overhovedet var 

særlig høj i Polen og større end gennemsnittet 

i Frankrig. 
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Bilag: Tabeller og figurer 
 

Tabel 1: Den Europæiske Union yder udviklingsbistand til at bistå visse lande uden for EU i deres kamp mod fattigdom samt 

i deres udvikling. Hvor vigtigt synes du det er at hjælpe mennesker i udviklingslande?  

 Slet ikke 

vigtigt 

Ikke ret 

vigtigt 

Hverken 

eller 

Rimelig 

vigtig 

Meget 

vigtig 

I alt N 

DK 4% 8% 26% 43% 19% 2183 

FR 5% 9% 32% 38% 16% 2098 

GER 3% 6% 18% 46% 28% 2064 

GRE 6% 7% 21% 44% 22% 2061 

IT 4% 7% 18% 46% 26% 2087 

PL 5% 16% 35% 35% 8% 2119 

UK 6% 9% 27% 37% 21% 2083 

CH 3% 8% 20% 44% 25% 2221 

Total 5% 9% 25% 42% 20% 16,916 

 

Tabel 2: Har du nogensinde gjort en af følgende for at støtte menneskers/gruppers rettigheder? 

 Folk i dit 

eget land 

Folk i andre 

lande i EU 

Folk i lande 

uden for EU 

Handi-

cappedes 

rettigheder 

Arbejdsløse Flygtnin-

ge/asylansø

gere 

I alt N 

DK 47% 23% 35% 44% 27% 30% 2183 

FR 47% 25% 30% 50% 24% 20% 2098 

GER 51% 31% 40% 52% 27% 34% 2064 

GRE 62% 35% 36% 62% 58% 36% 2061 

IT 47% 32% 33% 49% 36% 28% 2087 

PL 59% 35% 37% 65% 40% 27% 2119 

UK 38% 19% 25% 35% 19% 22% 2221 

CH 59% 34% 45% 67% 33% 33% 2083 

Total 51% 29% 35% 53% 33% 29% 16,916 

* Mindst en af følgende blev nævnt: protesteret, doneret penge eller tid, købt eller boykottet varer, passivt eller aktivt 

medlemskab 
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Tabel 3: Eliminere store uligheder i indkomsten mellem borgerne 

 Slet ikke 

vigtigt 

Ikke ret 

vigtigt 

Hverken 

eller 

Rimelig 

vigtigt 

Meget 

vigtigt 

I alt N 

DK 5,4% 12,7% 33,1% 32,8% 16% 2183 

FR 2,4% 5,8% 20,3% 37,5% 34% 2098 

GER 2% 6,2% 22,8% 39,3% 29,7% 2064 

GRE 1,8% 3,5% 16,7% 35,1% 42,9% 2061 

IT 1,4% 3% 14,9% 40% 40,7% 2087 

PL 2,6% 5,4% 21,7% 36,5% 33,8% 2119 

UK 3,6% 6,7% 28,5% 35,8% 25,4% 2083 

CH 3,2% 7,9% 22,3% 38,9% 27,7% 2221 

Total 2,8% 6,5% 22,6% 37,00% 31,1% 16,916 

 

Tabel 4: EU samler i øjeblikket midler for at hjælpe EU-lande ift. vanskeligheder med at betale deres gæld. I hvilket omfang 

er du enig i eller uenig i denne foranstaltning? 

 Meget 

uenig 

Uenig Hverken 

eller 

Enig Meget enig I alt N 

DK 14% 24% 34% 23% 5% 1939 

FR 15 19% 30% 28% 8% 1903 

GER 15 26% 25% 27% 6% 1914 

GRE 7% 4% 24% 38% 26% 1975 

IT 5% 11% 18% 47% 19% 1928 

PL 8% 12% 42% 33% 6% 1938 

UK 18% 23% 25% 27% 7% 1861 

CH 14% 22% 31% 28% 5% 1992 

Total 12% 18% 29% 31% 10% 15455 
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Tabel 5: Vil du støtte eller modsætte dig dit lands regering, når den tilbyder økonomisk støtte til EU for at hjælpe flygtnin-

ge? 

 Stærkt 

imod 

Rimeligt 

imod 

Hverken 

eller 

Støtter 

noget 

Støtter 

meget 

I alt N 

DK 16% 17% 25% 27% 14% 2183 

FR 26% 19% 29% 21% 5% 2098 

GER 12% 17% 24% 35% 12% 2064 

GRE 24% 15 23% 31% 8% 2061 

IT 21% 25% 28% 23% 4% 2087 

PL 18% 19% 33% 24% 5% 2119 

UK 20% 18% 27% 26% 10% 2221 

CH 21% 25% 20% 28% 6% 2083 

Total 20% 19% 26% 27% 8% 16,916 

 

Tabel 6: Der er mange grunde til at være for eller imod økonomisk hjælp til EU-lande i problemer. Hvilken af følgende 

afspejler bedst din holdning? Flere mulige svar 

 DK FR GER GR IT PL UK CH Total 

Finansiel hjælp har 

også gavnlige virknin-

ger på mit eget land 

20% 13% 15 19% 16% 24% 15 13% 17% 

Det er vores moralske 

pligt at hjælpe andre 

medlemsstater, der 

har brug for det 

18% 16% 21% 27% 20% 20% 17% 15 19% 

Medlemsstaterne bør 

hjælpe hinanden, da 

alle lande, før eller 

siden, kan få brug for 

hjælp 

33% 37% 45% 59% 52% 49% 31% 42% 44% 

Man bør ikke yde 

økonomisk hjælp til 

lande, der har bevist, 

at de er ringe til at 

håndtere penge 

40% 37% 40% 22% 26% 38% 42% 38% 35% 

Ved ikke 19% 17% 9% 8% 13% 11% 16% 12% 13% 

I alt N 
2183 2098 2064 2061 2087 2119 2083 2221 

16,91

6 
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Tabel 7: Hvornår bør indvandrere opnå rettigheder til sociale ydelser og tjenester som andre borgerne? 

 Umiddelbart 

ved ankom-

sten 

Efter at have 

boet 1 år 

(med eller 

uden arbej-

de) 

Efter at have 

arbejdet og 

betalt skat i 

1 år 

Efter stats-

borger-skab 

Aldrig I alt N 

DK 7% 9% 37% 36% 11% 2183 

FR 5% 9% 41% 26% 18% 2098 

GER 9% 13% 46% 24% 7% 2064 

GRE 8% 8% 34% 35% 15 2061 

IT 8% 7% 38% 36% 12% 2087 

PL 7% 8% 43% 32% 10% 2119 

UK 6% 8% 46% 27% 14% 2083 

CH 6% 9% 52% 23% 10% 2221 

Total 7% 9% 42% 30% 12% 16,916 

 

Tabel 8: Effekt på job og beskæftigelse, hvis landet var *udenfor* EU (i%) 

 Ville være godt Ville være dårligt Ville ikke gøre 

nogen forskel 

Ved ikke 

Danmark 16,2 37,8 21,7 24,3 

Frankrig 23,8 27,6 27,8 20,8 

Tyskland 14,4 43,7 26,5 15,4 

Grækenland 38,4 31,2 16,5 14,0 

Italien 25,9 35,4 21,9 16,8 

Polen 10,6 52,1 18,1 19,2 

Schweiz 11,3* 49,6* 25* 14,1* 

UK 26,5 33 24,3 16,1 

Total 20,8 38,9 22,7 17,6 

 *i Schweiz spurgte vi, om landet var *med i* EU 
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Tabel 9: Hvis der var folkeafstemning om dit lands medlemskab af EU, hvordan ville du da stemme? (i%) 

 Forblive  

*Blive medlem 

Forlade 

*Blive udenfor 

Ville ikke stemme Ved ikke 

Danmark 47,6 32,1 4,2 16,1 

Frankrig 42,7 30,3 7,6 19,4 

Tyskland 61,3 23,5 6,0 9,3 

Grækenland 37,7 46,3 7,9 8,1 

Italien 43,1 36,1 6,4 14,5 

Polen 64,0 14,8 7,8 13,4 

Schweiz* 10,5* 74,3* 5,7* 9,5* 

Storbritannien 44,3 45,2 3,7 6,8 

Total 48,7 32,6 6,2 12,6 

*i Schweiz spurgte vi om medlemsskab af EU 

 

Tabel 10: Skal Storbritannien forblive medlem eller forlade EU? (i%) 

 Forblive Forlade Ved ikke 

Danmark 45,1 34,5 20,4 

Frankrig 30,3 46,6 23,1 

Tyskland 51,7 35,7 12,6 

Grækenland 32,2 51,7 16,1 

Italien 39,8 43,2 17 

Polen 59 19,5 21,5 

Schweiz 26,3 55,1 18,7 

Storbritannien 45,3 47,1 7,6 

Total 41,1 41,7 17,2 

 

Tabel 11: Mener du generelt, at dit lands medlemskab af EU er ...? (i%) 

 En god ting En dårlig ting Hverken godt eller 

dårligt 

Ved ikke 

Danmark 38,9 25,3 26,3 9,6 

Frankrig 34,4 26,5 29,8 9,3 

Tyskland 53,3 15,6 26,6 4,5 

Grækenland 30,7 34 31,1 4,2 

Italien 35,8 30,6 26,4 7,2 

Polen 62,7 9,2 20,9 7,2 

Schweiz* 8,0* 67,6* 18,1* 6,3* 

Storbritannien 40,3 35,4 18 6,4 

Total 37,8 30,8 24,6 6,9 

*i Schweiz spurgte vi om medlemsskab af EU (Indmelding i EU ville være ...) / TransSOL (Horizon2020, GA, nr. 649435) 
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Tabel 12: Når du tager alt i betragtning, vil du så sige, at dit land generelt har haft gavn eller ej ved at være medlem af EU? 

(i%) 

 Gavn Ingen gavn Ved ikke 

Danmark 48,6 29,8 21,7 

Frankrig 36,2 37,6 26,2 

Tyskland 58,5 27,4 14,2 

Grækenland 37,2 53,1 9,6 

Italien 28,2 52,7 19,1 

Polen 70,9 14,3 14,8 

Schweiz* 70,3* 13,4* 16,3* 

Storbritannien 43,7 37 19,3 

Total 49,4 32,9 17,7 

*i Schweiz spurgte vi, om landet havde gavn eller ej ved IKKE at være medlem af EU / TransSOL (Horizon2020, GA, nr. 

649435) 

 

Tabel 13: Fortæl mig, hvor tilknyttet du føler dig til ...? (i%, rimeligt og meget tilknyttet) 

 EU Verden/ 

menneskehed 

Land Område By 

DK 33,4 64,1 90,8 62,2 80,3 

FR 47,1 72,7 88,6 80,5 79 

GER 53,3 69 83,7 79,1 82,1 

GRE 32,3 73,8 90,5 85 85 

IT 49,1 73,4 78,1 80,2 82,3 

PL 65,8 79,9 89,8 87,8 87,6 

CH 28,1 74,6 89,1 84,0 81,1 

UK 40,1 67,7 82,5 75,8 79,7 

Total 43,5 71,9 86,7 79,3 82,1 

 

Tabel 14: Solidaritet og tilknytning til EU (i%) 

Enighed ift. at samle midler mhp. at hjælpe andre lande med gæld (se tabel 4) Tilknyttet til EU 

Meget uenig 18,2 

Uenig 31,2 

Ingen af dem 43,5 

Enig 59 

Meget enig 58,7 

Ved ikke 30,6 

Total 43,5 
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Tabel 15: For hver af de følgende grupper hvilke foranstaltninger mener du så, at regeringen bør forfølge? Folk fra EU, der 

kommer til ***LAND*** for at arbejde? (i %) 

 Tillad alle dem, der 

ønsker at komme 

Tillad folk at kom-

me, så længe der er 

job, de kan udføre 

Sæt strenge græn-

ser for det antal, 

der må komme 

Forbyd folk fra 

disse lande at 

komme her 

Ved ikke 

DK 14,6 52,1 18,9 3,8 10,7 

FR 13 42,2 25,1 8,1 11,6 

GER 16,3 46,2 26,1 4,8 6,7 

GRE 22 44,7 23 4,2 6,1 

IT 16,7 48,5 20,7 5,7 8,3 

PL 20 44,2 19,1 5,3 11,5 

CH 7,2 46,4 36,8 4,2 5,4 

UK 9,7 41,2 31,8 8 9,4 

Total 14,9 45,7 25,2 5,5 8,7 

 

Tabel 16: For hver af de følgende grupper, hvilke foranstaltninger mener du så, at regeringen bør forfølge? Folk fra tredje-

lande, der kommer til ***LAND*** for at arbejde? (i %) 

 Tillad alle dem, der 

ønsker at komme 

Tillad folk at kom-

me, så længe der er 

job, de kan udføre 

Sæt strenge græn-

ser for det antal, 

der må komme 

Forbyd folk fra 

disse lande at 

komme her 

Ved ikke 

DK 5,6 40,3 31,8 10,7 11,6 

FR 6,2 32,8 34,3 14,5 12,2 

GER 7 32,1 40,3 12,3 8,3 

GRE 7,8 38 37,2 11,1 5,9 

IT 8 46,6 27,4 9,3 8,8 

PL 6,2 34,8 33,7 11,9 13,4 

CH 4,5 35,3 45,1 9,2 5,8 

UK 5,3 37 37,2 10,5 10 

Total 6,3 37,1 35,9 11,2 9,5 
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Tabel 17: Hvordan mener du, at dit land skal håndtere flygtninge, der flygter fra krigen i Syrien? (i%) 

 Tillad højere tal Hold tallene på ca. 

det samme 

Tillad lavere tal Bør ikke lade nogen 

komme ind 

Ved ikke 

DK 17,1 29 27 16,8 10,1 

FR 10 21,1 29,8 25 14,1 

GER 9,3 35,8 37 12,7 5,3 

GRE 8,6 18,9 49,5 16,9 6,1 

IT 8,7 23,4 34,8 22 11,1 

PL 9,2 24,5 15,8 36,3 14,2 

CH 15,6 38 27,3 12,2 7 

UK 18,1 24,9 24,8 20 12,3 

Total 12,1 27 30,6 20,2 10 

 

Tabel 18: Solidaritet med syriske flygtninge og tilknytning til EU (i %) 

Hvad skal man gøre for flygtninge, der flygter fra krigen i Syrien (se tabel 17) Vedhæftet til EU 

Tillade højere tal  61 

Holde tallene på ca. det samme 53,6 

Tillade lavere tal 38,9 

Bør ikke lade nogen komme ind 29,1 

Ved ikke 38,6 

Total 43,5 
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Figur 1: Solidaritet og tilknytning til EU 

 

 

Figur 2: Solidaritet med syriske flygtninge og tilknytning til EU 
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