EU-fobien fik ny næring
EF domstolens nyligt afsagte dom har givet næring til danskernes EU-skepsis. Domstolen skal ikke
bestemme dansk indvandre- og asylpolitik lyder det fra læserbrevsskribenter og sågar også
folketingsmedlemmer, der råder regeringen til at meddele Kommissionen, at den dom vil vi simpelt hen
ikke rette os efter.
Men det er jo sådan i et forpligtende mellemstatsligt samarbejde, at der må være en retsinstans, der afgør
om fællesskabets regler er overholdt eller overtrådt. EF-domstolen er således de mindre medlemsstaters
sikkerhed for at tvistigheder ikke afgøres med de store medlemsstaters magt men ved en juridisk
procedure.
I den aktuelle sag var Irland indklaget for overtrædelse af bestemmelserne om arbejdskraftens frie
bevægelighed, hvor borgere fra andre EU lande søgte familiesammenføring med deres ægtefæller fra 3.
lande, som ikke havde lovligt ophold i EU men som i mellemtiden havde indgået retsgyldigt ægteskab med
disse unionsborgere. Irland afviste med henvisning til hidtil gældende praksis. Men domstolen fandt altså
anledning til at ændre praksis. Det kræver en nøje granskning af dom, præmisser og parternes nedlagte
påstande under proceduren at finde frem til årsagen til EF-domstolens ændrede praksis. Men før der
overreageres må to væsentlige forhold tages i betragtning:
•
•

Vi har vundet mange sager om tekniske handelshindringer, retten til arbejde i andre
EU lande m. v. EF-domstolen beskytter de små medlemslandes rettigheder.
Hvis det viser sig, at EU lovgrundlaget er utilstrækkeligt må Det europæiske Råd tage
affære og bede kommissionen om at udarbejde de nødvendige supplerende
bestemmelser.

Statsministeren har iværksat en nøje granskning af sagen og lovet at tage de nødvendige initiativer.
Dommen vedrører konkret Irland, men danner selvfølgelig præcedens for alle lande også Danmark. Vi er
mindst 11 lande, der ser på dommen med undren og bekymring. Men det ville være bedst, at vi alle havde
den samme lovgivning for asylansøgere. Spanien, Portugal, Italien, Grækenland, Cypern og Malta oplever et
stort pres af bådflygtninge, så vi må søge fælles løsninger og samarbejde om en aktivistisk udviklingspolitik,
så livsbetingelserne i de fattige 3. lande forbedres og flygtningepresset dermed formindskes.
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