Godt Nyt Europa år
Blandt de øvrige EU medlemslande er der en opfattelse af, at Danmark er et lille obsternasigt medlemsland,
der gerne vil have stor indflydelse på det Europæiske fællesskab, men uden at give køb på suverænitet. Vi
er kun delvist medlem af EU, fordi vi via vore undtagelser står uden for en række centrale
samarbejdsområder via vore 4 undtagelser, som i vores egen lidt krukkede selvforståelse kaldes forbehold.
Danske politikere går uden om den varme grød og koncentrerer sig om indenrigspolitisk kævleri, hvor det
først og fremmest drejer sig om at nedgøre sin politiske modstander og forberede genvalg til Folketinget.
Selv forhenværende Medlem af Europaparlamentet og nuværende statsminister kunne i sin nytårstale helt
undgå omtale af EU til trods for, at der er valg til Europaparlamentet og afstemning om Det europæiske
Enhedspatent om godt 4 måneder.
I den moderne globale verden anerkender selv det største medlemsland Tyskland, at de trods en befolkning
på mere end 80 millioner er for små til at klare sig alene. Verdens befolkning har passeret 7 milliarder og er
fortsat stigende, mens befolkningen i Europas lande er stagnerende eller faldende. Kun ved at Europa står
sammen har vi en fremtid med international indflydelse.
Vi har brug for politikere, der sætter fokus på Danmarks rolle i europæisk sammenhæng. Vi må gøre op
med paradokset, at vi er det land, der målt pr indbygger har den højeste internationale handel i verden,
men at vi samtidig er skræmt fra vid og sans, når vi skal dele suverænitet med andre lande på samme vilkår.
Dele ja, for de andre medlemslande afgiver jo også suverænitet.
Europabevægelsen opfordrer alle vælgere til at stemme ved det kommende valg til parlamentet.
Parlamentet er den demokratiske stemme i EU, og vores parlamentsmedlemmer skal vælges med en solid
folkelig opbakning. Europabevægelsen anbefaler samtidig varmt et ja til Det europæiske Enhedspatent.
Det indebærer en europæisk patentdomstol, som skal afgøre tvister om patentrettigheder. Det er formelt
suverænitetsafgivelse, idet sådanne tvister om krænkelser af patentrettigheder på dansk grund hidtil er
afgjort af Sø- og Handelsretten. Men enhedspatentet er en stor fordel for danske virksomheder – store som
små.
Sæt kryds i Kalenderen d. 25. maj og brug din stemme ved Europaparlamentsvalget og stem ja til
patentdomstolen.
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