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Dem, der er gamle nok til at have oplevet den kolde krig, er mere tilbøjelige til at have bestemt sig for, hvor krydset skal sættes, når 
vi skal stemme ja eller nej til afskaffe det danske EU-forsvarsforbehold, mener EU-ekspert Søren Dosenrode. Billedet er fra 
koldkrigsbunkeren Regan Vest, der forventes at blive et kæmpe trækplaster, når den åbner for offentligheden 

Usikker på ja eller nej
til EU-forbehold
Unge og kvindelige nordjyder er i tvivl om, hvad de skal stemme 1. juni

ltb@dnmh.dk

Af Lone Tørnes 
Beck

kvinder og unge er usikre.
Det viser en frisk Panel

Nordjylland-undersøgelse.
Den nordjyske EU-ekspert

ved Aalborg Universitet,
Søren Dosenrode, synes det
er mange, der er i tvivl.

- Vi ser frygtelige ting i øje-
blikket. Det burde få folk lidt
op af stolene. Men jeg tror,
der både er en kønsbias og
en aldersbias, siger han.

- Forsvar har ikke altid
været noget, der interesserer
kvinder så meget. Det lyder
måske sexistisk, undskyld,
men der er en klar kønsbias.
Det ser vi f.eks. på et stort
flertal af mænd inden for for-
svars- og sikkerhedspolitiske
uddannelser i USA og Eng-
land, fastslår Søren Dosen-
rode.

Den kolde krig er skillelinje
Undersøgelsen viser også, at
yngre nordjyder er mere
usikre end ældre.

- De unge er vokset op i en
fredelig verden. Hvis du er
over 40 år, har du oplevet
den kolde krig og ved godt,
at forsvar er vigtigt. Det er
noget andet, hvis du ikke har
oplevet den kolde krig, for-
klarer Søren Dosenrode.

Han er sikker på, at krigens
videre forløb i Ukraine får
stor betydning for, om dans-
kerne ender med at stemme
ja eller nej.

- Der er også nogen, der
tænker lidt tilbage på en
Donald Trump, der har sået

tvivl om Nato. Og selv om
Joe Biden ikke gør det sam-
me, er hans sikkerhedspoli-
tiske fokus på Kina og Asien.
Vi har et USA, der lige så stil-
le glider væk fra Europa, og
jeg tror, de fleste kan se, at
Europa er nødt til at stå på
egne ben - sammen med
Nato - hvis vi ikke skal være
en forlystelsespark eller et
frilandsmuseum, siger Søren
Dosenrode.

Stærke, nordjyske profiler
Inger Støjberg (tidligere
integrationsminister) har
meldt sig på nej-siden, og
det kan få stor betydning for
afstemningen i Nordjylland,
mener han.

- Hun har stor gennems-
lagskraft, specielt i det
nordjyske. Der er mange, der
godt kan lide hende, siger
Søren Dosenrode.

Et modspil fra en markant
nordjyde på ja-fløjen, kunne
selvfølgelig komme fra stats-
minister Mette Frederiksen.

- Søren Gade (tidligere
forsvarsminister) ville også
kunne gøre det, men han er
sprunget ud som EU-kritisk,
bemærker Søren Dosenrode.

Derfor skal du stemme ja - 
eller nej
Søren Dosenrode lægger
ikke skjul på, at han synes,
det er meget lettere at argu-
mentere for et ja end for et
nej.

- Det bedste argument for

NORDJYLLAND: Stemmer du ja
eller nej til at afskaffe Dan-
marks EU-forsvarsforbe-
hold? Det er der rigtig man-
ge nordjyder, der ikke kan
svare på endnu. Især mange

- Vi ser frygtelige ting i øjeblik- 
ket. Det burde få folk lidt op af 
stolene. Men jeg tror, der både 
er en kønsbias og en alders- 
bias, siger Søren Dosenrode, 
EU-ekspert, AAU.
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har vetoret. Når man står
udenfor, har man ikke dén
vetoret. Ender det med et
nej, cementerer vi vores rol-
le som ikke-kerneeuropæe-
re. Vi er heller ikke med i
Euroen og politisamarbej-
det, og det betyder, at vi har
mindre indflydelse. Indenfor
forsvarssamarbejdet foregår
utroligt meget i komitéer og
grupper, og når man ikke er
med dér, er man ikke med til
at skubbe Europa i den ret-
ning, man ønsker, siger
Søren Dosenrode.

et nej er, at det er dyrt. Det
bedste argument for et ja,
handler om arbejdsdeling.
Nato tager sig af det, der sker
mod øst. EU skal tage sig af
det, der sker mod syd, i
Sydeuropa og Afrika. Det er
ikke noget, Nato overhoved-
et tager sig af, siger han.

- Ender det med et ja, får
vi en hånd på forsvarssamar-
bejdets nødbremse, fordi vi
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