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Læremestrene i EU 
Klumme til Udenrigs af Peter Nedergaard, ph.d., lektor, CBS 
 
I de seneste år er der i EU opstået en ny samarbejdsform, som i EU-jargonen kaldes den åbne 
koordinationsmetode. Den er langsomt blevet udbygget siden 1990’erne og går ud på, at EU’s 
medlemslande inden for en række områder skal lade sig inspirere af hinanden for at gennemføre 
politiske initiativer bedre og mere effektivt for borgere og virksomheder. Men man undgår at lave 
lovgivning. 
 
Områderne for samarbejdet inden for den åbne koordinationsmetode er økonomisk politik, 
beskæftigelsespolitik, erhvervsuddannelserne og social beskyttelse. På alle disse områder mødes 
medlemslandenes embedsmænd med jævne mellemrum for at diskutere, hvordan det går i de 
enkelte lande, og hvad man kan gøre bedre. 
 
I samarbejde med Kommissionen laver de også rapporter om emnerne, som fremhæver gode 
eksempler til efterfølgelse, hvordan landene er placeret på baggrund af indikatorer og bench-
marking osv. Det kan dreje sig om alt fra graden af overskud på de offentlige budgetter over antallet 
af kvinder på arbejdsmarkedet til hvor mange unge, som får en erhvervsuddannelse. Resultaterne 
fører forhåbentlig til, at EU’s medlemslande lærer af hinandens gode og dårlige erfaringer, således 
at niveauet på de fire områder får et løft, uden at der nødvendigvis skal bruges flere penge. Det er i 
hvert fald tanken. 
 
Et interessant spørgsmål er, hvilke lande, som lærer af hvem og hvorfor. Spørgsmålet har jeg netop 
undersøgt i en større spørgeskemaundersøgelse rettet mod alle de flere hundrede deltagere i de fire 
områder under den åbne koordinationsmetode i EU. Man kunne måske have en forventning om, at 
fx de sydeuropæiske lande særligt lærte af de andre sydeuropæiske lande, fordi de ligner hinanden 
med hensyn til økonomi, kultur, erhvervsforhold osv. Men sådan er det ikke. 
 
Resultaterne af undersøgelsen viser, at EU-landenes repræsentanter helt overvejende peger på tre 
lande, som de er dem, som de lærer noget af: Danmark, Storbritannien og Sverige med Danmark 
som læremester nummer ét. (Undersøgelsen var anonym, så deltagerne kunne frit pege på hvilket 
som helst land). Det er især politiske resultater i disse lande, som de andre EU-landes embedsmænd 
siger, at de tager ved lære af. Det er også indretningen i disse lande, som de andre lande ønsker at 
efterstræbe, når det drejer sig om økonomisk politik, beskæftigelsespolitik, erhvervsuddannelser og 
socialpolitik. 
 
Man kan spekulere over årsagerne til, at Danmark, Storbritannien og Sverige er EU-landenes 
læremestre. Men en væsentlig forklaring er sandsynligvis, at disse tre landes skaber praktiske 
resultater via en kombination, som består af en høj grad af økonomisk liberalisme uden beskyttelse 
af ukonkurrencedygtige erhverv med en udbygget offentlig politik, som tager sig af arbejdsløse, 
uddannelserne og de socialt udsatte. Hårde markedskræfter kombineret med blødhed rundt om dem, 
det synes at være det løsen, som europæerne synes, at de kan lære mest af. Det gælder ikke mindst i 
de lande, hvor samfundsindretningen er lige omvendt. Hvor erhvervsklimaet er uliberalt og 
støttepolitikken kortsigtet og ubarmhjertig.     
 
Johannes V. Jensen gjorde sig for mere end hundrede år siden til talsmand for det, han kaldte den 
gotiske renæssance, hvor de skandinaviske lande sammen med Storbritannien lærte de andre 
europæiske lande noget om de praktiske resultaters politik og om, at det var kendsgerningerne, som 
skulle tælle og inspirere. Via EU er hans ønske tilsyneladende blevet en realitet.     


