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26 Debat

Hvis vi ikke beskytter vores ydre grænser, så kan det fælles
»
»
Europa eller EU ikke overleve. Så er det slut med den gensidige
forsikring om velfærdsstaterne, som jeg anset EU for at være.
UFFE ØSTERGAARD, professor emeritus, i Kristeligt Dagblad

Danmark
drukner
i EU-regler

V holder tempo
ned ad bakke
Af Erik Ludvigsen
Klosterjordet 8,
9000 Aalborg
eludvigsen@stofanet.dk

Af Kenneth Kristensen Berth
folketingsmedlem (DF),
EU-ordfører,
Folketinget, Christiansborg,
1240 København K
kenneth.kristensen.berth@ft.dk

LOVE: 1266. Så mange

danske love er vedtaget og
ændret siden 2010 som
følge af nye EU-regulativer.
Det står klart, efter at
Justitsministeriet forleden
kom med svar på en forespørgsel fra Folketingets
Europaudvalg, der netop
havde til formål at kaste lys
over, hvor mange tiltag det
danske folketing har gennemført på baggrund af reguleringer i EU. Tallet er
voldsomt, om end ikke overraskende. Det forstemmende er imidlertid, at tallene er et tydeligt bevis på,
at EU er en hamstermølle,
hvor hjulet drejer hurtigere,
end hamsteren kan løbe.
Hele systemet er så rundtosset, at det unægtelig virker som om, at regler og
regulativer sendes af sted
uden skelen til væsentlighed
og kvalitet og lander som
spredehagl over medlemslandene.
Personligt har jeg altid
foretrukket kvalitet frem for
kvantitet, og i en tid hvor
Europa står over for massive
udfordringer, er det bekymrende, at der ikke geares ned
og fokuseres på at løse de
væsentlige problemer.
Det nytter ikke, at EU har
gang i 117 ting og drukner
både sig selv og medlemslandene i papirnusseri og
regelrytteri. Det er tiden
simpelthen ikke til.

STATSMINISTEREN
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EU: Som bekendt sagde
53,2 pct. af vælgere ved
folkeafstemningen
(3.12.) nej til at give
slip på retsforbeholdet
og undgik derved at overdrage det danske
retsvæsen til EU.
Ja-sigerne forudså under valgkampen, at
vi ved et nej prompte ville blive smidt ud af
Europol (politisamarbejdet). Det er ikke
sket. Samtidig sagde vi nej til 22 retsakter,
herunder den stærkt kontroversielle retsakt
Den Europæiske Efterforskningskendelse,
der fik en hård medfart under valgkampen
af eksperter og nej-partierne (Enhedslisten,
Liberal Alliance og DF).
Retsakten indebærer, at dansk politi vil
være forpligtet til at overvåge, aflytte,
skygge, afhøre og generelt efterforske
danskere til brug for en udenlandsk retssag
f.eks. i Rumænien, for handlinger og ytringer, der ellers er fuldt lovlige i Danmark f.
eks. sager om racisme og fremmedhad og
ytringer, kan vurderes forskelligt fra land til
land. Alt sammen uden dansk dommerkendelse. Der har frem til i dag hersket total
tavshed om Europol, som vi fortsat er
medlemmer af, men tro det eller ej.
Vores kære statsminister Løkke Rasmussen har bebudet at komme med et forslag
gående på, at vi tilslutter os fire retsakter,
herunder den famøse retsakt om efterforsk-

ning. Enhedslisten har sagt nej. Dansk
Folkeparti afviser ikke at bakke op om den
famøse retsakt. Liberal Alliance beder om
en redegørelse fra justitsministeriet.
Hvis Folketinget hopper på den limpind,
så er det en stor trøst at vide, at det skal godkendes af de andre 27 medlemslande senest
april 2017, hvor reformen af Europol træder
i kraft. Når man det ikke, kan man glemme
alt om det.
Chancen for at nå det, er særdeles ringe,
da EU har nok at gøre med den voldsomme
invasion af flygtninge, økonomien er i bund,
og den store arbejdsløshed ikke til at komme
til livs. For ikke at tale om alle sprækkerne i
EU.
Med dette forslag holder Løkke Rasmussen tempoet ned ad bakke med Dansk Folkeparti i hælene.. Det må vist være på tide at
rebe sejlene.
Det er interessant at mindes Helle
Thorning-perioden. Mette Frederiksen og
Helle Thorning var som dag og nat.
Mette Frederiksen forstod lige så stille at
skabe sig en stærk position i partiet uden at
træde Helle Thorning over tæerne, og var
ikke til at komme uden om, da der skulle
vælges ny formand.
Som leder af oppositionen vidste hun,
hvornår hun skulle spille ud for alvor. Det
skete her 1. maj i Fælledparken, hvor både
Løkke Rasmussen (V) og ikke mindst
Kristian Thulesen Dahl (DF) fik læst og
påskrevet. Rigtig smæk for skillingen. Hun
rager et godt stykke over hovederne på de
to.

Indvandringen alt for voldsom
Af Martin Henriksen
folketingsmedlem (DF), udlændinge- og integrationsordfører,
Folketinget,
Christiansborg, 1240 København K
martin.henriksen@ft.dk

DANMARK: Op mod hver

femte borger i Danmark vil i
2050 være udlænding eller
efterkommere af udlændinge. Langt over en million.
Det viser helt nye tal fra
Danmarks Statistik. Er det
så et problem? Ja, selvfølgelig! For befolkningen er ved

at ændre karakter, og nogle
steder er der reelt sket en
befolkningsudskiftning. Vi
ser, at udlændinge samler
sig i ghettoer, hvor parallelsamfund eksisterer. Den
tendens vil kun blive forstærket, hvis ikke vi politisk
handler på indvandringen.
Hvis ikke vi politisk tager et
valg og siger: Vi vil modvirke et samfund, hvor folk
deler sig op efter etnicitet,
sprog, kultur og traditioner.
Vi vil modvirke et samfund,

hvor dansk kultur og danske
normer i stigende grad
kommer i anden række. I
den forbindelse må man heller ikke glemme, at indvandringen allerede nu koster
Danmark milliarder af
kroner hvert eneste år. Fra
Dansk Folkepartis side siger
vi det klart: Indvandringen
er så voldsom, at den vil få
kolossal betydning for vores
sammenhængskraft og
vores velfærd, og det må og
skal vi handle på!

NORDJYSKE Stiftstidende Torsdag 5. maj 2016

præster - mod tidligere op til
164 - er valgt til det iranske
parlament efter de seneste valg i
februar. Valgt er også 18 kvinder.

Lad os fejre
frihed og styrke
Af Narcis George Matache
næstformand, Europæisk Ungdom,
Østerbro 31, 9000 Aalborg
narcis@euro.dk

EUROPA: Kære europæiske
medborger. Tillykke på
forhånd, for på mandag, 9.
maj, vil du og 508 millioner
andre mennesker fra 27
andre lande fejre Europadagen! Over hele Europa
markerer 9. maj den årlige
fejring af fred og sammenhold. Datoen er valgt for at
huske Schuman-erklæringen af 9. maj 1950. Med
denne erklæring blev sammenslutningen af den
franske og vesttyske kul- og
stålindustri foreslået, hvilket førte til dannelsen af
Den Europæiske Kul- og
Stålunion - den første europæiske union. Derfor betragtes denne erklæring som
et afgørende øjeblik i
dannelsen af et europæisk
fællesskab.
For at markere dette
specielle øjeblik arranger
Europæisk Ungdom Nordjylland flere begivenheder
med det formal at give alle
europæiske medborgere
chancen for at fejre deres
dag. Fejringen 7. maj starter
med Pride of Culture-paraden som start på Gammeltorv kl. 12. Denne begivenhed er designet til tre ting:
1. at fejre den kulturelle
mangfoldighed i det nordlige Danmark, specielt her i
Aalborg.
2. at vise de lokale sam-

»

Over hele Europa
markerer 9. maj
den årlige fejring af
fred og sammenhold.

fund i det nordlige Danmark
hele det kulturelle spektrum
som sameksistere i fredsommelighed.
3. at gøre accepten for
eventuelle nye kulturer, som
vælger at slå sig ned i Aalborg, større. Paradens vision
er at opmuntre unge mennesker til at acceptere og
omfavne forskelligheder
mellem de forskellige kulturer, for at sikre et mere
åbent og tolerant samfund.
Det andet event sker 9.
maj, på Europadagen, den
dag som gav os fred og
demokrati i Europa, dagen
som hjalp os til at skabe det
samfund vi lever i. Spil,
priser, kage og slik samt
mange andre ting venter på
dem, som er villige til at deltage. Slutningen af fejringen
vil blive markeret ved EU
Street Party i Arkaden på
Hovedbiblioteket i Aalborg.
Der vil være en scene, hvor
der vil blive spillet musik og
komik for at sikre en festlig
atmosfære. Du er velkommen til at være med til alle
disse event, til at fejre dagen
for forening, frihed og
styrke.

Vigtig at markere
Af Morten Løkkegaard
medlem (V)
af Europa-Parlamentet,
ASP 8 H 262,
60 Rue Wiertz, B-1047 Bruxelles:

EUROPADAG: Europadagen

(på mandag, 9. maj) giver os
en god grund til at zoome
lidt ud fra hverdagens
skærmydsler og se vores
europæiske engagement i et
større perspektiv.
I en verden i forandring og
i et Danmark, hvor vi skal
holde skruen i vandet for at
skabe vækst og danske
arbejdspladser, er vores
europæiske samarbejde ikke
bare vigtigt, men helt
afgørende.
I dag er der ingen, der kan
løse de grænseoverskridende problemer som f.eks.
terrorisme alene.
I en globaliseret verden er
der heller ingen, der står
alene, der kan skabe vækst

og arbejdspladser.
Vores virksomheder er
nemlig helt afhængige af det
store europæiske marked,
hvor varer bliver handlet frit
og hvor vi kan bevæge os,
hvorhen vi vil. Det er det,
der skaber vækst og arbejdspladser.
En fejring af Europadag
giver anledning til at stille et
par væsentlige spørgsmål:
Hvor står Danmark i det
europæiske fællesskab? Og
hvor er Danmark på vej hen?
For mig er vejen helt klar:
Danmark bliver kun stærkere af et forpligtende samarbejde med vores europæiske naboer. Danmark
bliver kun fattigere, hvis vi
lukker os om selv og går
egoismens vej. Det betyder
et Danmark, der samarbejder, hvor det giver mening,
og et Danmark, der binder
sig til fællesskabet.

