Forbeholdene er i dag vores
bremse på unionen
De fire forbehold er vores
fodbremse på en unionsudvikling,
men måske skulle vi have
haft et femte forbehold for
arbejdsmarkedspolitikken
Selvom EU’s nuværende grundlov, Lissabontraktaten
slår fast at ”Denne traktat udgør en ny fase i processen
hen imod en stadig snævrere union mellem de euro
pæiske folk…” Så har Danmark en række forbehold,
som i praksis gør det muligt at bremse en udvikling,
hvor Danmark bliver suget ind i den ”stadig snævrere
union,” hvis vi ikke ønsker det.

Euroen,

■

Forsvarssamarbejdet,

■

Det retslige samarbejde,

■

Unionsborgerskab.

Statsministeren vil gerne af med forbeholdene, men
bare ikke lige nu, han vil gerne have en debat ”uden
deadline,” som han siger. Mens europarlaments
medlem nu løsgående missil for de radikale, Jens
Rohde har foreslået det store brag: En folkeafstemning
om enten at forlade EU eller gå all in og skrotte alle
forbehold.

Forbeholdet vi aldrig fik

De danske forbehold omfatter:
■

Siden har der jævnligt været debat om forbeholdenes
udløbsdato, og to gange har vi stemt om afskaffelse af
enkelte forbehold. I 2000 afviste et flertal at erstatte
kroner med euro, og i 2015 stemte et flertal nej til at
droppe retsforbeholdet.

Da det nationale kompromis blev aftalt var der faktisk
et femte forbehold på bordet: Politikerne var nået til
enighed om, at vi også skulle have et forbehold for
arbejdsmarkedspolitikken. Et forbehold, som skulle
holde EU uden for døren, når det gjaldt den danske
model.

Forbeholdene kom til efter at danskerne ved en folke
afstemning i juni 1992 afviste Maastrichttraktaten, som
udvidede det daværende økonomiske samarbejde i EU
til et langt bredere og dybere samarbejde, som siden
har udviklet sig til at omfatter så at sige alle politiske
områder.
Det danske nej udløste et mindre jordskælv ikke bare i
den danske muld men i hele Europa. Og politikerne fik
travlt med at skrue en løsning sammen:
Det blev det ”nationale kompromis,” hvor et bredt
spektrum af ja og nej partier enedes om, at Danmark
kunne godtage traktaten, men med det forbehold,
at Danmark fortsat skulle stå uden for fire områder:
Forsvar, fælles mønt, retspolitikken og at unionsbor
gerskabet ikke skulle erstatte det nationale stats
borgerskab.

Det femte forbehold forsvandt i den sidste nats for
handlinger. Meget ville have set anderledes ud på ar
bejdsmarkedet, hvis det var blevet fastholdt. For siden
har EU’s indblanding i den danske model bredt sig.
Så måske er det tid at støve det glemte forbehold af i
stedet for at fjerne de eksisterende? Eller måske skulle
Danmark gå efter et ”europæisk forbehold” i form af en
social protokol, sådan som også LO nu anbefaler? Det
er den Europæiske Faglige Sammenslutning der har
foreslået, at EU med en traktatfæstet Social Protokol
en gang for alle skal sætte faglige rettigheder over det
indre markeds frihed.
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