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Den danske tilgang til EU er stadig præget af både-og og af ja og nej. I denne bog, der udkommer
i anledning af 50-året for Danmarks medlemsskab af EF/EU, belyser Thorsten Borring Olesen
dobbeltheden og dilemmaet gennem en historisk oprulning af det danske forhold til europæisk
samarbejde. Det sker med baggrund i et ønske om at diskutere og forstå dobbelthedens
historiske rødder og modsatrettede rationaler.
For eller imod. Ja eller nej. Frihandel og fred eller selvstændighed og suverænitet. Motor for
velfærdsstaten eller en trussel mod den. Den danske befolkning har været splittet i debatten om
dansk engagement i Europa – først Det Europæiske Fællesskab (EF), siden Den Europæiske Union
(EU). Den svære dans giver baggrunden for de stærke debatter, hvor skeptikere og proeuropæere
har krydset klinger.
Danskerne sagde ja til EF ved en folkeafstemning i 1972, men 20 år senere rystede det mange i
Europa, at danskerne stemte nej til Den Europæiske Union. Krisen lurede, men blev løst i 1993,
hvor det blev til et dansk ja – med forbehold. Unionen overlevede, men de danske diskussioner
fortsatte, og folkeafstemninger om EU-temaer vendte tilbage i 1998, 2000, 2014, 2015 og 2022.
Det danske forhold til Europa drejer sig dog ikke kun om EF og EU. Bogen trækker lange linjer
tilbage i historien og viser, hvordan Danmarks skæbne altid har været tæt knyttet til Europa
politisk, økonomisk og kulturelt. Bogen handler også om Danmarks forhold til verden uden for EU:
FN, NATO og Norden.
Thorsten Borring Olesen (f. 1956) er professor i historie ved Aarhus Universitet. Ud over at være
ekspert i europæisk integration, EF og EU er han specialist i Den Kolde Krig og dansk
udenrigspolitiks historie.
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