Afstemning om Reformtraktaten i Folketinget
Vi får ikke en forfatningstraktat for EU, men en tilføjelse til det lange sæt af EU-traktater. Selvom
mange elementer i reformtraktaten er taget fra forslaget til forfatningstraktaten, er der nu tale om et
set af meget komplicerede regler: Romtraktaten (1957), Fællesakt (1986), Maastricht (1992),
Amsterdam (1998) og Nice (1999) + et virvar af tiltrædelsesaftaler og protokoller mellem EU og de
enkelte medlemslande. Derfor besluttede man at nedsætte et konvent, der skulle skrive en helt ny
traktat, den såkaldte Forfatningstraktat. Det blev til en enkel traktat med kun 60 pargraffer skrevet i
et klart let læseligt sprog. Den faldt desværre ved folkeafstemningerne i Holland og Frankrig.
Traktaten blev afvist af befolkningen af irrationelle grunde - i Frankrig den polske blikkenslager
og i Holland et lige så mærkeligt synspunkt, at et nej til forfatningstraktaten ville begrænse
indvandringen.
Vi har behov for reformer. 17 lande gennemførte ratificering ved folkeafstemning eller på anden vis
i overensstemmelse med deres nationale forfatning. Den tyske kansler, Angela Merkel, har lanceret
et kompromis, hvor de mest nødvendige elementer i Forfatningstraktaten overføres til en ny
reformtraktat, som er en tilføjelse til de gældende traktater. Det vil kræve en meget nøje studium og
stor indsigt i kontraktjura og statsret at bedømme de faktiske ændringer i samarbejdsforholdene, og
derfor er reformtraktaten absolut uegnet til en folkeafstemning.
Den endelige formulering af traktaten er endnu ikke på plads. Det er ikke sikkert, at den for
Danmark betyder suverænitetsafgivelse og dermed, at grundlovens § 20 om afgivelse af
suverænitet i nærmere defineret omfang skal bringes i anvendelse. I så fald kræves 5/6 deles flertal
i Folketinget eller et simpelt flertal bekræftet af en folkeafstemning. Så vil jeg absolut anbefale, at
regeringen finder et politisk kompromis, således at tiltrædelsesloven kan vedtages med 5/6 dels
flertal i Folketinget.
Får vi en folkeafstemning om traktaten får vi igen en absurd debat, som slet ikke kommer til at
handle om traktaten, men i stedet følelsesladede postulater om Danmarks undergang som
selvstændig stat.
Nu vil mange nok hævde, at befolkningen så bliver snydt for en folkeafstemning. Regeringen skal
selvfølgelig ikke løbe fra sine løfter. Gennemfør reformtraktaten med 5/6 flertal i Folketinget (hvis
det er nødvendigt), og lad os i stedet tage en afstemning om vore 4 undtagelser, med
valgmulighederne med i EU uden undtagelser eller helt ud af EU. Det valg skal vi tage på et
tidspunkt, og det er jo i virkeligheden den afstemning de fleste EU-modstandere ønsker.
Drop afstemningen om forfatningstraktaten og lad os stemme om vi vil være med i EU eller ej.
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