Et rimeligt dansk valgresultat
Nu hvor bølgerne har lagt sig oven på jyske Venstres forsøg på at vælte landsformanden, og breaking news
industrien har fokus på andet, er det tid til en objektiv vurdering af resultaterne fra folkeafstemningen om
patentdomstolen og valget til Europaparlamentet.
Det er korrekt som medierne fremstiller valget generelt, at nationalistiske EU skeptikere havde stor
fremgang. I Frankrig blev Marine le Pens parti Front National det største parti, og I England vandt Nigel
Farrages UKIP stort og blev Storbritanniens største parti. Begge partiers mærkesag er deres hjemlands
udmeldelse af EU. I mange andre lande vandt EU modstanderne terræn, men ikke så entydigt som frygtet.
For eksempel fik Gerd Wilders frihedsparti i Holland ikke den ventede valgsejr.
Resultatet i Danmark er også specielt. Dansk Folkeparti fik en stor valgsejr, godt hjulpet af
fjernsynskanalernes fokus på Morten Messerschmidt samt Ekstrabladets afsløringer af Venstres formands
privatforbrug for medlemmernes regning. Indtil Ekstrabladets afsløringer stod Venstre til 4 mandater i
Europaparlamentet og Dansk Folkeparti til 3. Lars Løkke Rasmussens misbrug af Venstres kontingentmidler
har derfor givet et ekstra mandat til DF og samtidig sikret Bendt Bendtsen sit genvalg.
Men valgresultatet forpligter, og det er glædeligt at DF nu får sæde i den britisk ledede, konservative ECR
gruppe i parlamentet, som vil arbejde for et slankere EU, men ikke bare yde gold modstand. Det er ikke
nogen dårlig idé at sætte mere fokus på subsidiaritetsprincippet.
Dansk Folkeparti opfattes som EU skeptikere og stærke modstandere af EU's centralisering og bureaukrati,
men er stærke tilhængere af det indre marked, og ønsker ikke Danmark meldt ud af EU. De agerer til
gengæld meget populistisk. Man var i starten tilhænger af det europæiske enhedspatent og
patentdomstolen, men vendte sig senere imod, fordi man ikke kunne få noget til gengæld for sin støtte.
Resultatet af folkeafstemningen om patentdomstolen blev til gengæld et stort nederlag for DF. Med en
stemmeprocent på 55,8 (ja 60,7% nej 36,2% blank 3,3%) tog danskerne klar stilling til sagens substans og
gennemskuede DF populistiske kampagne.
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