EU-fobi
Under titlen ”EU truer folkestyret på livet” skriver 3 kronikører pens. sognepræst Helge Rørtoft
Madsen, fhv. højskoleforstander Hans Henningsen og forhv. leder af Sydslesvigs Vælgerforening,
Karl Otto Meyer et debatindlæg som strengt taget kommer 35 år for sent. Kristelig Dagblad bringer
kronikken alligevel og betegner den oven i købet ”Grundlovskronik”, hvad det slet ikke er. Det er
derimod en plat forvrængning af det demokratiske samarbejde i Europa.
EU er og forbliver også efter en ny traktat et forpligtende mellemstatsligt samarbejde, hvor vi
overlader visse opgaver til EU, fordi det bedre løses i samarbejde end af medlemsstaterne hver for
sig. I et mellemstatsligt samarbejde har statscheferne naturligvis det afgørende ord. Det er
demokrati, når statscheferne er demokratisk valgte. Men EU er et dobbelt sikret demokrati, fordi
medlemmerne af Europaparlamentet er direkte valgte af borgerne i EU.
De 2 første forfattere kender jeg ikke, men Karl-Otto Meyer er for mig en gåde, hvilket jeg også
sagde til ham, da han for et par år siden var på besøg i Bjerringbro. Karl-Otto Meyer svigter det
danske mindretal i Sydslesvig ved sin modstand mod EU. Karl-Otto Meyer burde lytte til sin
”modpart” Siegfried Matlok, leder af det tyske mindretal i Danmark. Han er svoren EU tilhænger,
idet han ser EU-samarbejdet som en fordel for mindretallene, der frit kan bevæge sig i hele EU og
altså også krydse den dansk tyske grænse uden overhovedet at tænke over det.
EU skal have en ny traktat, fordi Nice Traktaten udløber i 2009, og fordi vi er blevet flere
medlemslande. Derfor er der behov for nye regler. Det er et helt fast princip, at medlemsstaterne
skal være demokratiske. I Amsterdamtraktaten fik vi muligheder for at indføre sanktioner mod
medlemsstater, der er på vej væk fra demokrati. Det bliver helt sikkert bevaret i den nye traktat.
EU er ikke enevælde eller et totalitært system, men et demokratisk samarbejde, som Danmark i
øvrigt har tiltrådt helt i overensstemmelse med reglerne for internationalt samarbejde og
suverænitetsafgivelse i grundlovens § 20.
Om den så ofte fremsatte påstand om EU’s bureaukrati kun den bemærkning, at der er flere ansatte i
Århus Kommune en i hele EU’s administrationsapparat.
De 3 kronikører er modstandere af det europæiske samarbejde. Det er deres demokratiske ret. Jeg
kalder det EU-fobi. Men EU modstandere bør huske demokratiets grundregel: ”Flertallet
bestemmer, selvom man måske ikke synes, at flertallet har ret.”
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