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Der hersker en god del forvirring om Englands og EU's situation, efter at England har stemt sig ud 

af EU. Antidemokraterne himler op om det dumme folk, der har stemt forkert og de skriver i 

aviserne, at folket slet ikke skulle have lov til at stemme. 

Det er trist, at den slags bedrevidende holdninger trives hos folk, som bare har gået lidt mere i skole 

end gennemsnittet, men i øvrigt ikke fatter det egentlige problem. Jeg vil gerne prøve at forklare 

problemet bag oprøret mod EU, som eksisterer langt uden for England:  

 

 

Da en kreds af politikere fra Frankrig, Vesttyskland, Italien, Holland, Belgien og Luxembourg efter 

2. Verdenskrig satte sig sammen og udviklede "de seks", Fællesmarkedet, havde de ikke forestillet 

sig, at Rom traktaten skulle gælde for andre end de seks. Det var dem, man tænkte sig 

sammensluttet i en stadig snævrere union. Ingen kunne forudse, at senere politikere ville prøve at 

trække 28 lande ind i et Europas Forenede Stater. 

Vi er nu i en situation, hvor lande med vidt forskellig struktur, vidt forskellig økonomi og vidt 

forskellige interesser søges presset ind under en fælles lovgivning, som i det væsentlige er udformet 

efter tysk model. Det gavner Tyskland, men det skader en række andre, især de sydeuropæiske 

lande. 

 

 

Så kommer EU's forsvarere og siger: "Jamen, alle beslutninger i EU træffes demokratisk." I 

princippet er det rigtigt, men demokrati er også flertalsdiktatur. Hvis man er et lille land i EU 

betyder ens stemme ikke ret meget. Det er Tyskland, fulgt af EU's syge mand, Frankrig, som 

bestemmer kursen og nogle ser en fordel i at slutte op, men mange lande ønsker slet ikke samme 

udvikling. Da Angela Merkel i efteråret 2015 inviterede alverdens klienter til at komme til evig 

forsørgelse i Tyskland, blev andre lande ikke spurgt, og da det gik galt for Merkel, begyndte hun at 

kræve, at andre lande skulle aftage alle de lykkeriddere og asylshoppere, hun havde lukket ind. 

Oprøret mod EU's dominans og minutiøse indblanding i alt har ført til modstand, især fordi euroen 

og de åbne grænser har været livstruende fejltagelser - og det vil Tyskland ikke anerkende, jf. at 

Merkel her til aften erklærede, at traktaten ikke skulle ændres. Men det skal den, ellers falder 

samarbejdet fra hinanden, af den simple grund, at den fælles politik ikke er lige god for alle. 

 

 

Vi ved ikke præcis, hvad Brexit fører til, det afhænger af medlemslandenes reaktioner, men det kan 

meget let føre til, at den egentlige union kun kommer til at omfatte de "gamle" seks lande, medens 

de fleste andre, herunder Danmark, etablerer en løsere tilknytning. Et europæisk samarbejde er 

nødvendigt, men der findes langt bedre modeller end det nuværende EU. 

 

 


