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D1.

Køn

D2.

Præcis alder: [ ][ ]
[00]

D3.

Alder ved afslutningen af fuldtidsstudium: [PRÆCIS ALDER ANGIVET MED
2 CIFRE]
[ ][ ]
[00]
[01]
[99]

[1]
[2]

mand
kvinde
år gammel
[NÆGTER/INTET SVAR]

år gammel
[NÆGTER/INTET SVAR]
[HAR ALDRIG GÅET I SKOLE PÅ FULD TID]
[ER STADIG FULDTIDSSTUDERENDE]

D4. Er du på nuværende tidspunkt beskæftiget som selvstændig, arbejdstager, faglært/ufaglært
arbejder eller er du ikke erhvervsaktiv?
[LÆS VENSTRE KOLONNE OP - SPØRG DEREFTER OM EN UDDYBNING (“det vil
sige”) - KUN ET SVAR]
- Selvstændig
→ f.eks.: - landbruger, forstmand/skovtekniker, fisker.......................................11
- butiksindehaver, håndværker.............................................................12
- liberalt erhverv (advokat, praktiserende læge, revisor, arkitekt,..)....13
- direktør...............................................................................................14
- andet (NOTÉR)..................................................................................15
- Arbejdstager
→ f.eks.: - akademiker (læge, advokat, revisor, arkitekt).......................................21
- overordnet ledelse, direktør eller topledelse..........................................22
- mellemledelse........................................................................................23
- funktionær…..........................................................................................24
- kontormedarbejder.................................................................................25
- anden lønmodtager (sælger, sygeplejerske, osv.)..................................26
- andet (NOTÉR).....................................................................................27
- Faglært/ufaglært arbejder
→ f.eks. - opsynsmand/sjakformand......................................................................31
- faglært arbejder......................................................................................32
- ufaglært arbejder....................................................................................33
- andet (NOTÈR)......................................................................................34
- Ikke erhvervsaktiv
→ f.eks. - hjemmegående.......................................................................................41

- fuldtidsstuderende..................................................................................42
- pensionist/førtidspensionist/efterlønsmodtager o.lign...........................43
- jobsøgende.............................................................................................44
- andet (NOTÉR)......................................................................................45
- (Nægter)..............................................................................................................99
D5.

Region= “European Administrative Regional Unit” (N.U.T.S. 1) [2 cifre]

D6.

Område
-

hovedstadsområdet..............................................................................1
anden by/byområde.............................................................................2
landområde..........................................................................................3

EU består i øjeblikket af 15 lande. Der er en række andre lande, som har søgt optagelse i EU.
Optagelsen af disse nye lande i EU omtales som EU-udvidelsen.
Q1. Havde du allerede hørt om udvidelsen af EU før dette interview?
1. Ja
2. Nej
Q2. På topmødet i København blev det besluttet hvilke lande der kan blive optaget i EU i Maj
2004.
Jeg vil nu læse en liste over ansøgerlandene op for dig. Kan du for hvert land fortælle mig om det
er et af de lande som sandsynligvis vil blive optaget i EU i maj 2002?
-

Ja ...........................................................................................1
Nej .........................................................................................2
[VED IKKE/INTET SVAR] .................................................3

[LÆS HØJT - ROTERES - KUN ET SVAR]
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Bulgarien
Tjekkiet
Cypern
Estland
Ungarn
Letland
Litauen
Malta
Polen
Rumænien
Slovakiet

l) Slovenien
m) Tyrkiet
Q3. Faktisk blev det besluttet i slutningen af sidste år at når tiltrædelsestraktaten er blevet stadfæstet
i maj 2004, kan Cypern, Tjekkiet, Estland, Ungarn. Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet og
Slovenien blive medlem af EU.
Har du nogensinde besøgt nogen af disse 10 lande?
-

Ja ...........................................................................................1
Nej .........................................................................................2
[VED IKKE/INTET SVAR] .................................................3

Q4. Tror du at EU er meget godt forberedt, godt forberedt, ikke så godt forberedt eller slet ikke
forberedt på udvidelsen?
[LÆS OP – KUN ÉT SVAR]
1.
2.
3.
4.
5.

Meget godt forberedt
Godt forberedt
Ikke så godt forberedt
Slet ikke forberedt
[VED IKKE/INTET SVAR]

Q5. Hvilket af følgende områder mener du EU bør prioritere som henholdsvis nr. 1 og nr. 2 for at
kunne klare udvidelsen af EU?
[LÆS HØJT – ROTERES – KUN ÉT SVAR FOR “1. PRIORITET” OG ÉT SVAR FOR “2.
PRIORITET”].
1.
2.
3.
4.
5.

Gennemføre en reform af sine institutioner
Fremme demokratiet i EU’s beslutningsprocesser
Styrke sin udenrigs- og sikkerhedspolitik
Fokusere på at hjælpe de nye medlemslande
Fremme udvekslingen af erfaringer og retningslinjer for bedste
praksis mellem nye og gamle medlemslande
6. [ANDET]/ [NOTÉR]
7. [VED IKKE/INTET SVAR]



1. prioritet ........................ 1 2 3 4 5 6 7
2. prioritet......................... 1 2 3 4 5 6 7

Q6. Jeg vil nu læse en række forslag op for dig. Du bedes for hvert udsagn fortælle mig, om du er
nærmest enig eller nærmest uenig.
1. Nærmest enig
2. Nærmest uenig
3. [VED IKKE/INTET SVAR]
[LÆS OP – ROTERES – KUN ÉT SVAR PR. UDSAGN]
Udvidelsen vil nedsætte risikoen for krig og konflikter i Europa
Vi har en moralsk forpligtelse til at genforene Europa efter den Kolde Krigs adskillelse
Udvidelsen vil betyde, at EU vil stå stærkere på den internationale scene
Udvidelsen vil blive meget dyr for Danmark
Udvidelsen vil betyde, at Danmark vil komme til at spille en mindre rolle i Europa
Det vil blive sværere at træffe beslutninger i et udvidet EU
Et større EU vil uvægerligt være mere på afstand af sine indbyggere
Udvidelsen af EU med de nye lande er historisk og geografisk naturligt og udvidelsen er derfor
retfærdiggjort
Q7. Er du nærmest enig eller uenig i de følgende udsagn?
1. Nærmest enig
2. Nærmest uenig
3. [VED IKKE/INTET SVAR]
[LÆS OP – ROTERES – KUN ÉT SVAR PR. UDSAGN]
Udvidelsen vil give vores virksomheder mulighed for at udvide på nye markeder
Udvidelsen vil betyde, at der vil være mange indbyggere fra de nye medlemslande, som vil bosætte
sig i Danmark
Udvidelsen vil betyde, at det vil blive lettere at stoppe illegal indvandring
Udvidelsen vil gøre det sværere at bekæmpe kriminalitet og narkotikasmugling
Udvidelsen vil gøre det lettere at løse miljøproblemerne i Europa som helhed
Udvidelsen vil få ledigheden til at stige i Danmark
Udvidelsen vil betyde, at standarden af det danske velfærdssamfund vil falde
Udvidelsen vil give landbruget adgang til nye markeder
Hvis der kommer flere medlemslande, vil EU blive kulturelt rigere

Q8. Her til sidst, kan du for hver af følgende forslag sige mig om du så nærmest enig eller uenig i
forslaget?
1. Nærmest enig
2. Nærmest uenig
3. [VED IKKE7INTET SVAR]
[LÆS OP – ROTERES – KUN ÉT SVAR PR. UDSAGN]
EU bør optage andre nye medlemmer udover
de nuværende 13 ansøgerlande…………………………………………1 2 3
Før endnu en udvidelse skal de endelige grænser for EU
fastlægges……………………………………………1 2 3
Sideløbende med den nuværende udvidelse bør EU udvikle en anden form for tilknytning, der ikke
er så omfattende som fuldt EU-medlemskab, til andre nabo-lande………………………………1 2 3

