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En europæisk stemme i Danmark

Da Tænketanken EUROPA den 2. december 2013 blev stiftet af CO-in-
dustri og Dansk Industri, havde ingen danskere forestillet sig, at briterne 
i dag – fem år senere – ville være på vej ud af EU. Eller at USA, Europas 
nære allierede, skulle være ledet af en præsident som Donald Trump.

I løbet af vores tænketanks korte levetid er den internationale 
retsorden kommet under et uforudset og voldsomt pres. Verden føles 
på den anden ende, den politiske turbulens er stor, og usikkerheden 
synes at vokse både i øst og i vest. Samtidig spredes misinformation, 
falske nyheder og myter hurtigere og hurtigere. 

Derfor er det vigtigere end nogensinde før at sikre saglig, nuanceret 
og præcis oplysning om det europæiske samarbejde. I kaos har vi brug 
for fakta og faste holdepunkter. I Tænketanken EUROPA føler vi en 
særlig forpligtelse til at bidrage hertil. Det er det, vi er sat i verden for.

I løbet af de sidste fem år har vi haft to folkeafstemninger og et valg 
til Europa-Parlamentet. EU har oplevet flere kriser – fra finans- og 
eurogældskrise, til migrationskrise og Brexit – hvilket har givet os an-
ledning til kritisk at reflektere over EU-samarbejdet og dets eksistens. 
Hvor er EU på vej hen? Er vi på rette kurs? Hvordan ruster vi os til de 
næste fem år?

Som tænketank engagerer vi os og undersøger tingene grundigt. Når 
bølgerne går højt, søger vi at holde fokus på saglighed og substans 
til gavn for danskerne. Vi undersøger befolkningens holdninger til 
EU for at forstå, hvad der optager borgerne. Hvilke holdninger ligger 
gemt under overfladen? Er det EU eller forbeholdene, der giver os en 
følelse af at være suveræne? Vi stiller de kritiske spørgsmål, analyse-
rer, og vi deler gerne vores viden med offentligheden.

Det store flertal af danskere mener, at EU-medlemskabet er i Danmarks 
interesse. Det er en realitet, som vi i Tænketanken EUROPA tager 
udgangspunkt i. Vi ved, at Danmarks velstand og økonomi er dybt 
afhængig af EU’s indre marked og de fordele, som samarbejdet giver os. 

Som tænketank er vi optaget af at fremme en konstruktiv EU-debat, 
der går hinsides gamle ja-nej positioner. Der findes mange veje til 
Bruxelles, og der er ikke enkle svar på de udfordringer, som Europa 
står overfor. Men det er vigtigt, at vi i Danmark engagerer os i at finde 
løsningerne på de udfordringer, som Europa mødes af i fremtiden. 
Tænketanken EUROPA vil som Danmarks europæiske tænketank fort-
sat bidrage til at kvalificere debatten om EU til gavn for danskerne.

Bjarke Møller
Direktør

2. december
Tænketanken EUROPA 
lanceres af Dansk Industri og 
CO-industri.

1. februar
Bjarke Møller tiltræder 
som direktør.

10. april
New Pact for Europe-konference på 
Christiansborg. Hovedtaler: Udenrigsmi-
nister, Martin Lidegaard. 110 deltagere.

16. april
Første notat udgives.

22. april
Hjemmesiden

går i luften.

2. maj
Arrangement i an-
ledning af 10-året 
for østudvidelsen 
hos Politiken.
210 deltagere.

22. maj
Rapport om Patent-

domstolen.

25. maj
Valg til Euro-
pa-Parlamentet 
og afstemning om 
patentdomstolen.

11. august
Notat: “51 pct. af 

danskerne ønsker 
en tilvalgsordning på 

det retlige område. 
Kun 28 pct. vil beva-

re forbehold”.

18. august
Åbningsreception 
på Amagertorv 
29A.

8. november
Think Europa Festival på 
Carlsberg. Hovedtalere: 
Hans Werner Sinn, 
Jean-Claude Piris og 
Connie Hedegaard. 
170 deltagere.

3. september
Notat: “Danmark har 
brug for en bankunion”.

14. november
Folketingets 

Europaudvalg beder 
– på baggrund af 

tænketankens notat 
– Udenrigsministeriet 

om at undersøge 
dansk beslutnings-

proces om EU-regler.

4. februar
Høring på Christians-

borg om værdien af 
det indre marked I 

samarbejde med  
Bertelsmann Stiftung.

17. februar
Poul Skytte Christoffersen 
tiltræder som bestyrelses-
formand.

20. april
Notat: ”Storbritannien 

har ingen plan for 
Brexit”. 6. maj

Artiklen The Battle for 
Influence udgives i det 
videnskabelige tidskrift 
Journal of Common  
Market Studies.

28. maj
Think Europa Festival 

på Islands Brygge. 
Hovedtaler: Uden-
rigsminister Martin 

Lidegaard og Jim 
Hagemann Snabe.

Juni
Uddeler 4.000 (chokolade)
euro på Folkemødet.

27. juni
Justitsministeriet og Folketingets EU-oplysning 
bruger et notat fra tænketanken som kilde til, 
hvor stor del af dansk lovgivning påvirkes af EU.

1. september
Første årgang af  

Europa Akademiet 
sættes i gang.

7. september
Knap 200 flygtninge 
ankommer til Rødby 
og vandrer af E45 mod 
Sverige.

11. september
Konference om TTIP med 

EU-handelskommissær 
Cecilia Malmström. 

25. september
Konference på Christi-
ansborg i samarbejde  
med NFS om den danske 
aftalemodel. Hovedtaler: 
beskæftigelsesminister 
Jørn Neergaard Larsen.

1. oktober
Forskningschef  

Catharina Sørensen inviteres med i 
ekspertfølgegruppen for Peter Tak-

søe-Jensens udredning om dansk 
udenrigs- og sikkerhedspolitik.

9. oktober
Notat: ”Uden en kursæn-
dring risikerer ja-siden at 
tabe folkeafstemningen”.

3. november
Konference om retsforbeholdet 
på Københavns Universitet. 320 
deltagere.











11. november
Tænketankens årskonference i Glyp-
toteket. 270 deltagere. Hovedtaler: 
statsminister Lars Løkke Rasmussen.

17. november
Konference om retsforbeholdet i samarbejde 
med DJØF med deltagelse af justitsminister 
Søren Pind. 450 deltagere.

November
Tænketanken identificeres som 
tredje mest indflydelsesrige aktør på 
Twitter op til folkeafstemningen.

3. december
Afstemning om retsforbeholdet.

9. december
Medværter for digitaliseringskonfe-
rence hos DI med 200 deltagere og 
Margrethe Vestager som hovedtaler.

4. januar
Danmark indfører midlertidig kontrol ved 

grænsen til Tyskland.
22. marts
Tænketanken lancerer Building 
Bridges-rapport i Bruxelles som led 
i et projekt med tænketanke fra alle 
28 EU-lande.

19. april
Høring på Christiansborg om 

grænsekontrollens pris. 

23. juni
52 pct. af briterne stemmer ja til at 
forlade EU-samarbejdet.

November
Foredragsturné til gymnasier i hele 

landet om flygtningepolitik.

8. november
Donald Trump vælges som præsident i USA.

30. november
Rapporten Disrupting Europe om det 

digitale indre marked lanceres for 
beslutningstagere i Bruxelles.

7. december
Konference på Københavns Uni-
versitet om EU’s flygtningepolitik. 
170 deltagere.

26. januar
Tænketankens årskonference. 
300 deltagere. Hovedtaler: 
tidligere rådsformand  
Herman Van Rompuy.

1. februar
I samarbejde med 
Københavns Universitet 
ansætter tænketanken en 
erhvervs-ph.d. til at forske i 
euroskepsis.

17. februar
Seniorforsker 

Maja Kluger Dionigi 
 udgiver bogen ”Lob-

bying in the European 
Parliament” på Palgrave 

Macmillan.

6. april
Indleder projektet Suveræne 
Danmark med førende eksper-
ter og omfattende undersøgel-
se af danskernes holdninger.

7. maj
Emmanuel Macron vinder 

præsidentvalget i Frankrig.

2. juni
I anledning af 25-året for de danske 
forbehold udgives udredningen  
Forbeholdslandet Danmark.

21. juni
Danske Bank indtræder i  
tænketankens strategikomite.

7. september
Tænketanken afholder case 
competition, hvor studerende 
fra hele landet arbejder med 
løsninger på flygtninge- 
situationen.

19. september
Rapporten Suveræne Danmark 
om danskernes holdning til 
suverænitet offentliggøres på 
Christiansborg og vækker stor 
politisk interesse og debat.

12. oktober
Rapport om Trilogmøder. 
Udført for EU’s Økonomi-

ske og Sociale udvalg.

25. januar
Europakonference i  

Papirhallen med 350 deltagere. 
Socialdemokratiets leder,  

Mette Frederiksen, forsvarsmi-
nister Claus Hjort Frederiksen 

og rektor for Central European 
University i Ungarn Michael 

Ignatieff, er hovedtalere.
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Avis om retsforbeholdet omdelt til 
300.000 danskere via Berlingske 
og BT.







7. februar
7. årgang af Europa Aka-

demiet sættes i gang – nu 
med Europa-Kommissionens 
kontor i København som fast 

samarbejdsparter.

1. marts
Udgiver i samarbejde med 
forlaget Systime e-bogen 
Flugten til Europa.

22. april
Claus Jensen – formand for 
Dansk Metal og medlem af 
tænketankens Strategiko-
mite – udnævnes til årets 
europæer.

23. maj
Danskernes opbakning til 
EU slår rekord. 76 pct. af 
danskerne siger, at EU er en 
god ting.

14. juni
Tænketanken deltager for 
femte gang i Folkemødet på 
Bornholm – bl.a. i debatter 
hos Venstre og  
Socialdemokratiet.

11. oktober
250 deltagere til tænke-

tankens Brexit-konference. 
Hovedtaler er udenrigs- 

minister Anders Samuelsen, 
UK juniorminister Lord  

Callanan og medlem af 
Labour Stephen Kinnock.

5. november
Direktør Bjarke Møller 

tiltræder som adjungeret  
professor på CBS.

16. april
Netcompany indtræder i  

Tænketankens Strategikomite.

9. maj
Statsminister Lars Løkke 

Rasmussen taler på Europa- 
dagen ved tænketankens 

arrangement hos Dansk Metal.

7. juni
Tænketanken udgiver som 

led i forskningsprojekt med 
London School of Economics 
rapporten Enhancing parlia-

mentary oversight  
in the EMU.

28. juni
Offentliggør rapport om 
betydningen af Brexit for 
den danske forsknings- og 
uddannelsessektor.

1. januar
Fremstillingsindustrien 
indtræder i tænketankens 
strategikomite.

1. januar
Euroen fylder 20 år.

14. januar
320 deltagere på tænketan-
kens Europakonference. Lars 
Løkke Rasmussen, Mette 
Frederiksen og Margrethe 
Vestager er hovedtalere.

12. oktober
Europas Stemme – tænketan-
kens podcast – udsendes for 
første gang.

16. november
Tænketanken er vært for 
seminar for 20 europæiske 
tænketanke i København 
og lancerer bogen Direct 
Democracy in the EU.

5.600  citater  
       i danske medier ifølge Infomedia.

Flere end 

550.000
       sidevisninger
               på thinkeuropa.dk siden lancering

Der er i høj grad brug for en saglig diskussion af vores fremtid i 
Europa. En oplyst og demokratisk samtale om Danmark i EU. En 
debat om, hvordan vi bedst varetager vores interesser i den euro-
pæiske virkelighed, som vi er en del af, hvad enten vi kan lide den 
eller ej. Tak til Tænketanken EUROPA for det arbejde, I gør for det.

Lars Løkke Rasmussen
Statsminister

Tænketanken bidrager med fakta og nødvendig viden, 
der er med til at sikre generel oplysning om de fordele, 
vi har af at være en del af et europæisk fællesskab. 
Derfor har vi valgt at støtte tænketankens arbejde.

André Rogaczewski
CEO, Netcompany og medlem af tænketankens strategikomite

Det er vigtigt for Dansk Industri at 
sikre solid og saglig viden om vær-
dien af det danske EU-medlemskab. 
Tænketanken EUROPA gør et stort 
arbejde for at levere netop det.

Thomas Bustrup
COO og direktør i Dansk Industri
og medlem af tænketankens strategikomite

Mere end 300
         notater, analyser
 og rapporter

9 peer-review artikler  
publiceret i internationale tidsskrifter
og fire kapitler skrevet til internationale 
forskningspublikationer

100+ arrangementer  
afholdt for omkring 8.000 deltagere
med keynotes fra bl.a.  Margrethe Vestager,  
Lars Løkke Rasmussen, Mette Frederiksen

8 årgange af Europa Akademiet
           afviklet for 280unge studerende

         fra hele landet

Tænketanken EUROPA kan være med til at 
påvirke den måde, som vi tænker om Europa. 
Den kan lægge fundamentet for at realisere et 
stærkere europæisk samarbejde med Danmark 
i kernen. Jeg ønsker Tænketanken EUROPA et 
godt og langt liv.

Margrethe Vestager
EU’s konkurrencekommisær

Holdninger til EU er godt, men vi har 
brug for grundig analyse, viden og 
fakta for at kvalificere debatten. Netop 
dette leverer Tænketanken EUROPA. 
Det giver os et bedre grundlag for at 
træffe beslutninger om, hvor vi vil hen.

Connie Hedegaard
Fhv. klimakommissær og 
medlem af tænketankens Advisory Board

”
”

” ”

”

”

Vi har med etableringen af 
Tænketanken EUROPA forsøgt 
at flytte diskussion om EU fra 
fantasi til fakta.

Claus Jensen
Formand for CO-industri
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De støtter tænketanken

www.thinkeuropa.dk


