Stemmer vi ja bestemmer Danmark
(Svar til Asger Petersen i Viborg Stifts Folkeblad d. 27. okt.)
Asger Petersen, næstformand for Kristendemokraterne, havde i fredags et læserbrev med argumenter
imod min anbefaling til at stemme ja ved folkeafstemningen d. 3. december om det ændrede
retsforbehold. Asger Petersen anfører, at ”et tilfældigt flertal” i folketinget i tilvalgsmodellen kan tiltræde
en fælles europæisk flygtningepolitik. Det lyder som Dansk Folkepartis glidebaneteori og er lige så forkert.
Aftalen om folkeafstemning, hvis vi ville ophæve et eller flere af vores forbehold går tilbage til aftalen om
det lidt profant kaldte ”det nationale kompromis” i 1992. Politiske aftaler respekteres i Folketinget.
Partierne bag aftalen om at ændre retsforbeholdet til en tilvalgsordning har understreget, at hvis der skulle
vise sig et flertal for at Danmark skal tilslutte sig den fælles flygtningepolitik, vil det kræve en ny
folkeafstemning. Jeg synes i øvrigt at det er manglende respekt for vores folkestyre, at man ikke vil
overlade det til Folketingets valgte medlemmer at træffe beslutninger om det danske EU samarbejde.
Asger Petersen hævder i øvrigt, at man ”bare” kan deltage i EUROPOL via en parallelaftale ligesom Norge.
Norge er delvist med i EUROPOL, men skal have tilladelse via et temmelig bureaukratisk system, hver gang
de bruger EUROPOLs registre. Dansk politi har i 2014 brugt registrene 71000 gange medens Norge kun har
brugt dem ca. 2000 gange.
I øvrigt er parallelaftaler svære og langsommelige at opnå. Man får dem kun, hvis EU kommissionen synes
det er en fordel for EU, og derefter skal ministerrådet vedtage aftalen med kvalificeret flertal. Aftalen skal
så endelig tiltrædes af Europaparlamentet – dog kun med simpelt flertal. Masser af forhindringer, og siden
1992 har vi søgt om 4 parallelaftaler og fået afslag på de 2.
Kort og godt: stemmer vi ja, bestemmer Danmark, hvad vi vil være med i. Stemmer vi nej, bestemmer de
andre medlemslande, hvad vi må være med i.
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