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K
LEDER
Hvorfor ikke sige nej?

an De nævne de fire medlemmer af The Beatles? De fire evangelister? De tre
søjler i EU-traktaten? 

En meget stor del af danskerne må givetvis sige nej til mindst et af de tre
spørgsmål. Alligevel har langt de fleste en rimelig fornemmelse af ånden i The
Beatles, Det Ny Testamente og det europæiske samarbejde. 

Derfor vil de fleste antagelig sige ja til Amsterdam-traktaten d. 28. maj. Selvom de
ikke har styr på hele den lange og diffuse folkeret, som den slags traktater nu en gang består
af. Og selvom nogle gør et stort problem ud af, at de selv eller andre ikke har rede på para-
grafferne. 

Vi er ikke helt uenige. Men hvis det skal begrunde et nej, vil Danmark ikke kunne
være medlem af én eneste international organisation. Problemet består i, at vi i Danmark har
fået de demokratiske afgørelser om rigets politiske forhold til sine naboer gjort til et spørgs-
mål om folkeret og grundlovsjura. Det er vores demokratiske problem med EU nummer
1. 

Hvis man ikke vil fordybe sig i juridiske formalia, kan man i stedet forsøge at overveje
de politiske konsekvenser af at sige nej til den traktat, som det store flertal af folkevalgte i
Danmark bakker op. 

Det er, hvad Mandag Morgen har forsøgt i en række scenarier, der belyser de mulige
konsekvenser af nejet - og konsekvensernes konsekvenser. Den sidste af disse artikler findes
andetsteds i bladet. 

Konklusionen er, at regeringen efter et nej mest sandsynligt vil indlede forhandlinger
med de 14 øvrige lande om Danmarks vilkår uden for unionen. 

Konklusionen bygger på en række argumenter, der efter Ugebrevets mening gør de
to andre tænkelige måder at tackle et nej lidet attraktive i det praktiske liv: 

 Den ene hovedvej ud af et nej er den, vi fulgte sidst. Vi forhandlede en række forbe-
hold, der bl.a. betyder, at vi reelt er det eneste virkelig ØMU-parate EU-land, der ikke vil være
med i den fælles mønt fra begyndelsen, og at vi står uden for centrale dele af det retlige sam-
arbejde, der måske nu får en frisk start. 

I dag er denne vej ikke rigtig farbar. Ingen har indtil videre kunnet pege på områder,
som vi kan tage nye forbehold for. Derfor er det heller ikke sket i kampagnen. Hverken ja-
eller nej-siden kan trække forslag op af hatten (eller en forlængst vedtaget traktat), der ikke har
været debatteret i Amsterdam-kampagnen.

Det implicerer, at der reelt kun er et enkelt emne, hvor nye særordninger bør kunne
komme på tale: Politisamarbejdet og Schengen. 

Vi synes løsningen er dårlig. For det første vil den afskære os fra det eneste samarbej-
de om løsninger med naboerne om alt det grænseoverskridende uvæsen, der har en chance
for at fungere på moderne vilkår. For det andet vil den med stor sandsynlighed trække de
sagesløse nordiske naboer med ud, da en udtræden af Schengen vil sætte gang i en nordisk
dominoeffekt.

For det tredje kan endnu en indviklet løsning, der giver Danmark særregler på et
område, hvor alle andre forsøger at lave fællesregler, ikke undgå at fastholde den fremtidige
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debat om forholdet til Europa som en skyttegravskrig i det juridiske hængedynd. 
Men vi tror heller ikke, at hverken ja- eller nej-partierne vil vælge modellen, når det

kommer til stykket. Nej-partierne kan meget vel tabe en kommende afstemning. Derfor vil
de næppe sige god for den, men stille yderligere krav, som ja-siden er afskåret fra at opfylde.
Og hvis nej-siden i praksis ikke vil være med, hvorfor skulle regeringen så vælge modellen?

Den anden mulige vej er at fastholde, at Amsterdam-traktaten er faldet bort. Det er
det samme som at sige, at der skal forhandles en ny, der evt. blot er et supplement til indhol-
det i Amsterdam-traktaten.    

Det er ikke utænkeligt, at man kan få resten af EU med på den spøg, selvom det
heller ikke er videre sandsynligt. Særlig Tyskland har - i et valgår - gode grunde til at udskyde
nye traktatdiskussioner.

Hvis de øvrige lande bøjer sig, er det dog ret usandsynligt, at det vil afhjælpe det
danske problem. Hvis de siger ja til at lukke op, vil de efter alt at dømme nøjes med at åbne
debatten om det institutionelle kapitel: Om stemmetal i Ministerrådet, Kommissionens
opbygning og størrelse o.s.v. Det skal alligevel forhandles på plads, inden udvidelsen med øst
kan gå i gang - om fem-seks år. 

Men de forudsigelige ændringer vil ikke falde i danskernes smag. Isoleret set vil de
ikke kunne betragtes som indrømmelser, selvom danskerne har stor interesse i at få østeuro-
pæerne med i en fungerende union. Derfor vil de næppe heller kunne tilfredsstille et parti
som SF. 

Det kræver en mere omfattende traktatforhandling. Mest oplagt en forhandling, der
åbner mulighed for en eller anden form for B-medlemskab af EU - for lande, der er nervøse
for at få “mere union”.

Hvis en genforhandling kunne frembringe sådan et resultat, ville det være et meget
stort fremskridt for dansk Europapolitik. Befolkningen ville få en reel valgmulighed i stedet
for den “take it or leave it”, der har præget de store slag hidtil. En afstemning om A-medlem-
skab eller B-medlemskab ville rense luften. 

Desværre ligger denne udgang i dag hinsides ønsketænkningens overdrev.    
Tilbage er som nævnt muligheden for at forhandle vilkårene for udtræden af EU og præsen-
tere befolkningen for et mere eller mindre færdigt resultat, som den kan vælge, hvis den
alligevel ikke foretrækker et EU med Amsterdam-traktaten. 

Vi tror, at ja-til-EU-siden vil vinde en sådan afstemning stort. I den forstand vil den
også kunne rense luften. Men man undgår ikke, at mange af de mere eller mindre afklarede
skeptikere vil føle sig snydt og trynet. Det vil gøre vejen til fuld dansk medvirken i det euro-
pæiske samarbejde endnu vanskeligere.  Derfor er det også et forløb, som de færreste bør
ønske sig. Da det fremstår som det mest sandsynlige efter et nej, er her altså et godt politisk
argument for at stemme ja.  

Vi har adskillige flere, men ét forekommer særlig vigtigt: Hensynet til EUs udvidelse
med Østeuropa. 

Det er ganske vist tom snak, at et dansk nej udsætter eller ligefrem standser denne
livsvigtige proces. Ingen har indtil videre præsteret en bare nogenlunde troværdig og
sammenhængende forklaring på, hvorfor det skulle ske. 

 Men hvis danskerne siger nej, så sætter de deres egne europæiske problemer øverst
på dagsordenen. Der hører de trods alt ikke hjemme.

Hvis danskerne vil have tålelige forhold på det kontinent, som de kun udgør en lille
del af, så skal de først og fremmest engagere sig i at få udvidelsen til at lykkes. 

En afgørende komponent heri bliver at sikre, at udvidelsesprocessen ikke går på
grund i det brutale møde mellem de sårbare overgangsøkonomier i øst og det effektive indre
marked i vest. Udvidelsesforhandlingerne må tage helt anderledes alvorligt fat om de sociale
virkninger af EU-tilpasningen for den brede befolkning i kandidatlandene.

Problemet er belyst med stor indsigt i en rapport fra en række danske forskere, som
Ugebrevet omtalte i sidste uge. Og Poul Nyrup Rasmussen har tidligere vist stor interesse
for at forfølge denne dagsorden. 

Men han får ikke chancen, hvis et dansk nej nagler ham fast til Danmarks egen.

Mandag Morgen


