Løsning omkring Tyrkiet og EU
Erik Boel har her i bladet klandret statsministeren for at rejse tvivl om optagelse af Tyrkiet i EU.
Erik Boels indlæg i pressen får efterhånden en mere og mere skinger tone. Han har også gjort sig til
talsmand for, at vi skulle have en folkeafstemning i Europa om Tyrkiets optagelse som fuldgyldigt
medlem af EU. En sådan afstemning ville falde negativt ud, og dermed blive en slags Robinson
reality show. Mener Erik Boel virkelig, at sådan noget hører til i spørgsmål om statsligt
samarbejde?
Vi kan som mennesker med indsigt i Tyrkiske forhold (jeg har besøgt landet ca. 50 gange i
forretningsøjemed) mene, at Tyrkiet bør være fuldgyldigt medlem af EU. Men demokrati er det
muliges kunst, og flertallet har måske ikke altid ret, men flertallet bestemmer. Der er i den
europæiske befolkning ikke flertal for at optage Tyrkiet på nuværende tidspunkt. Dette er et faktum.
Sagen drejer sig jo heller ikke om at Tyrkiet bliver medlem fra næste år, men om at vi starter
optagelsesforhandlinger, og der er selvfølgelig mange muligheder for mellemløsninger under vejs
til fuldt medlemskab, ligesom der stadigvæk skal gøres yderligere og væsentlige fremskridt i
Tyrkiet især omkring menneskerettigheder og en tilpasning til internationale juridiske konventioner.
Men først og fremmest bør man ikke optræde som arrogant bedrevidende ekspert.
Statsministeren har rejst spørgsmålet om hvor stort EU kan blive. Glem ikke at Ukraine og andre
rigtige europæiske stater banker på EU s hoveddør. Det er relevant diskutere, hvor meget vi kan
magte og i hvilket tempo.
Erik Boel er Poul Nyrup Rasmussens tidligere internationale sekretær, og hans indlæg smager lidt
af en repræsentant for oppositionen, der kritiserer regeringen. Det er oppositionens opgave, men
ikke Erk Boels, hvad enten han underskriver sig som rådgiver i DIIS eller formand for
Europabevægelsen.
Vi har allerede i 1963 lovet Tyrkiet chancen for at blive medlem af EU. Men de har lavet mange
skarnsstreger siden især Cypern invasionen i 1974. De har på den anden side været meget loyale
NATO medlemmer med NATO s næststørste hær. De har været meget mere loyale end for
eksempel Frankrig og Danmark, så vi skylder Tyrkiet en seriøs behandling - men den europæiske
befolkning skal være med på løsningen.
Statscheferne i det Europæiske Råd må i forhandling finde en løsning. Det har vi valgt dem til.
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