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Prolog
 
Har mormor været syg?
 
Den 19-årige ser bebrejdende på mig.
Det har I da aldrig fortalt mig!
 
Jeg ser uforstående på sønnike. At hans
mormor en dag i julen 1989 pludselig
blev ramt af alvorlig sygdom, er noget,
alle i familien ved. Familiens historie
har simpelthen et »før« og et »efter«,
sygdommen ramte, et før og et efter, at
livsfaren drev over, og det næsten
normale liv vendte tilbage, og lige siden
har sygdommen og julen 1989 været en



del af den fælles hukommelse, den
fælles referenceramme.
 
Troede jeg da, indtil den 19-årige stod
der som ét stort spørgsmålstegn. Men
pointen er, at mormor blev syg, før hun
blev mormor. Med andre ord:
Sygdommen ramte, før Jonathan blev
født. Og selvfølgelig har han da gennem
årene været i sammenhænge, hvor der
blev refereret til den – det har bare ikke
sagt ham noget, han har ikke forbundet
noget med det. For det var jo før hans tid
...
 
Sønnikes overrumplende spørgsmål kom
netop, som jeg sad og grublede over
danskernes valne forhold til EU. Og



hvor mange husker her forhistorien og
ikke bare de senere års krise, krise,
krise, som jo ikke just har tegnet EU fra
sin mest indtagende side. Halvdelen af
danskerne var end ikke født i 1972,
dengang da to ud af tre danskere stemte
ja til, at Danmark skulle blive en del af
EF, Det Europæiske Fællesskab. Ja, man
skal faktisk være over 50 år for at kunne
huske et »før«.

 



Del I – Min
Europa-historie
 
Jeg kan godt huske 1972. Jeg gik i 6.
klasse og ser for mit indre blik de runde
orange »JA«-mærkater. Jeg satte en
enkelt på døren til klassen, men den fik
klasselærer fru Johannesen hurtigt pillet
ned. Der skulle ikke propaganderes
politisk på Holbæk Private Realskole.
 
Hjemme hos os var mor og far ikke i
tvivl. Selvfølgelig hørte Danmark
naturligt hjemme i EF. Ikke så meget på
grund af flæskepriser og andre



økonomiske argumenter. I mit hjem var
det det politiske, der især gjorde
udslaget. EF som fredens projekt.
Visionen om, at de europæiske lande
skulle handle med hinanden og
samarbejde – for derved at undgå krig,
sådan som EFs fædre havde tænkt det,
allerede mens Anden Verdenskrig stadig
rasede på kontinentet.
 
Jeg kan stadig for mit indre øre høre en
af de daværende konservative ledere,
Poul Møller, med engagement og følelse
præsentere den europæiske sag, så man
mærkede, at det nærmest var en historisk
nødvendighed for Danmark at være med.
Og den statsminister, der førte Danmark
ind i EF, den socialdemokratiske Jens



Otto Krag, havde faktisk som
Handelsminister i efterkrigstiden været
ansvarlig for at ophæve nogle af
besættelsestidens handels- og
varerestriktioner. Valutasituationen
under krigen indbød på ingen måde til
frit indkøb af varer, og først langt ind i
1950erne var alle restriktioner igen
ophævet. Da Danmark 2. oktober 1972
med et solidt flertal besluttede sig for at
gå med i EF og få adgang til
fællesskabet og dets markeder, lå den
tyske besættelse kun 27 år bagude, og
ikke kun de ledende politikere men også
en stor del af vælgerkorpset havde
erindringen om krigen som en del af
deres personlige bagage. Krigen var



stadig en del af den fælles hukommelse,
og logikken bag visionen om et
forpligtende europæisk samarbejde gav i
høj grad mening: Lande, der handler med
hinanden, har mindre interesse i at slås
mod hinanden.
 
Jeg husker også 1986. Året, hvor
statsminister Poul Schlüter udskrev
folkeafstemning om EF-pakken, som den
blev kaldt. Hovedspørgsmålet gik på,
hvorvidt vi danskere ville være med på
ideen om det indre marked. Nu som ungt
folketingsmedlem tog jeg aktivt del i
kampagnen og gjorde det med liv og lyst.
Jamen, selvfølgelig skulle danskerne da
sige ja til denne fantastiske vision: at
tænke sig et stort indre europæisk



marked for både varer og personer. Det
skulle være enkelt at handle med
hinanden. At passere over hinandens
grænser. Væk med tekniske
handelshindringer, der besværliggjorde
handel mellem Europas lande. Jeg var
ikke i tvivl, og det var danskerne heller
ikke. Igen sagde et klart flertal ja, og det
endda på trods af, at Socialdemokratiet i
Folketinget sagde nej og anbefalede
vælgerne det samme. Også de Radikale
sagde nej til pakken, især med
henvisning til, at den lagde op til øget
politisk samarbejde. Tankevækkende i
betragtning af, hvor partiet står i dag.
Men den konservative statsminister var
overbevist om, at både de politiske og



de økonomiske argumenter var stærke
nok. Det var de også. Danskerne fulgte
Schlüters anbefaling og stemte ja.
 





 
Derefter blev det sværere. Da der i 1992
skulle stemmes om Maastricht-traktaten,
hvor det Europæiske Fællesskab, EF,
blev til Den Europæiske Union, EU, og
ideen om den fælles mønt blev
introduceret, begyndte det med Europa
for alvor at blive politisk bøvlet.
 
Nu var jeg blevet journalist på
Berlingske Tidende, og redaktør Bistrup
sendte mig ud i landet for at rapportere
til læserne om stemningen. Det blev til ti
portrætter af »Danske Stemmer« – fra
Højskoleforstanderen i Sønderjylland til
fiskerne på havnen i Vorupør, fra
kantinedamen på Kunstmuseet i



Silkeborg til rundviseren ved
Frøslevlejrens Museum tæt på den tyske
grænse. Da serien var slut, stod det
uafgjort: Fem ville stemme ja, fem nej.
 
Tilbage på redaktionen i Pilestræde
ville én af redaktørerne ikke rigtig tro, at
jeg havde udvalgt stemmerne totalt
tilfældigt. »Alle vidste jo ...«, at
danskerne selvfølgelig ville sige ja,
igen. Det var jeg ikke så sikker på. Når
man kom ud og talte med folk, mærkede
man en klar understrøm af usikkerhed og
skepsis mod at give for meget magt til
»dem der nede i Europa« – og selvom
det ikke hver gang blev sagt direkte, lå
det lige under overfladen især hos den
ældre del af befolkningen, at man ikke



frivilligt skulle afgive magt til tyskerne.
 
Valgresultatet blev nærmest en tro kopi
af min mini-meningsmåling blandt de
danske stemmer: 49,3 procent sagde ja
til Maastricht-traktaten, mens et knebent
flertal på 50,7 procent sagde nej. Det
blev først til et hæderligt ja året efter, da
Danmark havde fået forhandlet sine fire
forbehold på plads. Danmark ville kun
være med, hvis de andre lande
accepterede, at vi stod uden for den
kommende fælles mønt, euroen, det
fælles forsvarssamarbejde,
unionsborgerskabet og dele af det retlige
samarbejde. Det sagde de andre lande
ok til med Edinburgh-aftalen. Danmark



fik sine såkaldte forbehold, som i øvrigt
fortsat stod, da en af hovedarkitekterne
bag dem, SFeren Holger K. Nielsen selv
20 år senere for en kort bemærkning
skulle forvalte dem som
udenrigsminister.
 
Da den socialdemokratiske statsminister
Poul Nyrup Rasmussen i 2000 forsøgte
at gøre op med danskernes forbehold
over for den fælles valuta euroen, fik
han et umisforståeligt nej tak. Og lige
lidt hjalp det, at politikerne tog det tunge
skyts i brug og argumenterede med bål
og økonomisk brand, hvis Danmark ikke
gik med. Staten gik så langt som til at
husstandsomdele pjecer med et
sandkasse-argument om, at »Matadors



mor siger også ja« med smukt kontrafej
af Lise Nørgaard. Nogle stemte imod,
fordi de rent faktisk var imod, mens
nogle også blev provokeret af det
politiske etablissements talen ned til
vælgerne i iveren for at hale et ja hjem. I
forhold til den danske folkepsykologi
hjalp det næppe, at så godt som alle
medier var enige med politikerne om at
anbefale et ja. Der er efterhånden meget,
som tyder på, at hvis der er noget, der
kan få Rasmus Modsat op i danskeren,
så er det, når hele etablissementet beder
ham om at gøre ét. Han får en ubændig
trang til at gøre det præcist modsatte.
 
Men så kom udvidelsen – og det var



fantastisk og skabte fornyet gejst
omkring og tiltro til det europæiske
samarbejde.
 
For enhver, der var vokset op med Den
Kolde Krig og Europas deling som et
uforanderligt faktum – et vilkår, der
ganske simpelt ikke stod til at ændre –
ja, så var det i alle betydninger af ordet
historisk, at de østeuropæiske lande få år
efter Murens fald blev medlemmer af
den vesteuropæiske demokratiske klub.
Det betød, at også de nu byggede deres
samfund på social markedsøkonomi i
stedet for på den planøkonomi, som i
årtierne under sovjetisk dominans havde
sejlet deres økonomiske udvikling
katastrofalt agterud i Vesteuropa.



 
Igen skal man kende forhistorien.
 
Som ung MFer i 1980erne var jeg dybt
engageret i den sikkerhedspolitiske
debat. Blandt andet var jeg i en årrække
forsvarspolitisk ordfører på et tidspunkt,
hvor de sikkerhedspolitiske fronter i
Folketinget var trukket næsten lige så
skarpt op som fronterne mellem Øst og
Vest.
 
Den Kolde Krig var virkelig kold –
Vesten og vores demokratiske værdier
stod over for Sovjetunionens
kommunisme, NATO stod over for
Warszawapagten, og i bogstaveligste



forstand vogtede man på hinanden med
missiler og sprænghoveder. Et jerntæppe
delte Europa. Ikke kun som et abstrakt
politisk/mentalt jerntæppe. Nej,
jerntæppet var en fysisk realitet – ikke
mindst symboliseret ved Berlinmuren,
der delte en europæisk hovedstad i to.
 





 
På mit teenageværelse i 70erne hang en
plakat med den unge mand, der er
foreviget, mens Muren opførtes i 1961,
hvor han med livet som indsats tager
springet over den påbegyndte mur og
pigtråden – over til friheden i Vest. I 2.G
besøgte vi Berlin, hvor vi måtte vente tre
timer på stationen i Friedrichstrasse og
tvangsveksle et, syntes vi, uhyrligt stort
beløb fra vest-mark til øst-mark – øst-
mark, som vi alligevel ikke kunne købe
noget for, da vi endelig var kommet over
til Østberlin. Der var ganske enkelt
ingenting at købe, men det var en måde
for DDR-regimet at skovle hård valuta,
D-mark, ind på. Den dag i dag kan jeg



genkalde den uvirkelige følelse af med
et enkelt kort S-togstop at komme fra
lysene neonreklamer i Vest til det
fysiske mørke i Øst. Alt var anderledes:
Stemningen, de langt færre biler, lugtene,
de udkogte grove ærter, som vi kunne
indtage i en neonoplyst trist spisesal.
Knugende. Dog husker jeg også
teaterforestillinger på fornemt højt
niveau: Bertolt Brecht Kaukasische
Kreidekreis og en fantastisk nattens
dronning i Die Zauberflöte, Mozarts
Tryllefløjten. Alt var således ikke sort i
sort, men gråt og trist og forstemmende
var det, og ingen af gymnasieeleverne
fra Stenhus var i tvivl om, hvor de helst
ville leve. I bogstaveligste forstand trak
vi vejret friere, da vi atter returnerede til



Vestberlin.
 
Siden rejste jeg som studerende i
begyndelsen af 1980erne til
Tjekkoslovakiet, som det hed dengang,
og Ungarn. Nogle – også i den
konservative folketingsgruppe, som jeg
arbejdede for som studentermedhjælper
– syntes, at det ærlig talt var et
mærkeligt valg af rejsemål. Hvad skulle
man dog dér? Man skulle ikke »støtte«
dem ovre på den anden side.
 
Jeg havde den modsatte opfattelse:
hvordan skulle der nogensinde komme
opbrud i øst, hvis vi ikke forsøgte
dialogen med menneskene derovre.



 
For en studerende på et absolut
beskedent budget var det fantastisk at
rejse i Østeuropa. Alt kostede en
brøkdel af, hvad det gjorde i Danmark.
På et døgn i Prag lykkedes det os ganske
enkelt ikke at bruge 100 kr. Til gengæld
var det langt fra alt, man kunne få.
 
At der var knaphed på selv det mest
elementære viste sig besynderlig vis.
F.eks. var der på mange restauranter
ansat personale, hvis job det var at
forsyne gæster til toilettet med x antal
stykker toiletpapir, som de skar af en
stor rulle. Totalt absurd og lidet rationelt
– bortset fra, at det holdt et betydeligt



antal mennesker beskæftiget. Men stor
produktivitet var der ikke tale om.
 
Et andet eksempel på knaphed erfarede
vi, da min medrejsende havde glemt
pløkkerne til teltet. Nye pløkker var ikke
sådan lige at skaffe, viste det sig. Men
venlige østtyske økonomistuderende fik
fluks omdannet et hønsenet til noget, der
i hvert fald mindede om pløkker, og da
vi lærte de østtyske fyre nærmere at
kende, fandt vi hurtigt ud af, at de vidste
mere om nordisk historie og litteratur,
end vi gjorde. Unægtelig en lidt underlig
konstatering for mig, som på det
tidspunkt var blevet
litteraturvidenskabsstuderende. Hvad de
ikke vidste om Ibsen og Strindberg var



næppe værd at vide. Selv Kierkegaards
tanker diskuterede de med stor lyst. Det
hører dog med til billedet, at når det kom
til tiden efter Anden Verdenskrig og
altså til tidspunktet for indlemmelsen i
russisk interessesfære, ja, så var det ein
ganz anderes historie.
 
I Prag stødte vi også på tømrerlærlingen
Thomas, som med stor sikkerhed kunne
fortælle om stort set hver eneste
bygnings historie: arkitekturen, kulturen
og de forskellige historiske epoker. Det
var ganske imponerende. Og hvem vi
end mødte, var de sultne efter at vide
mere om livet på vores side af
Jerntæppet. Allermest nysgerrig var den



værnepligtige Matjo Carnogursky i Prag,
som hævdede, at hans onkel var medlem
af Charta 77. Turde man virkelig tro på
det, eller havde de måske alle sammen
en slægtning i Vaclav Havels og de
andre dissidenters Borgerretsbevægelse
Charta 77, når de skulle gøre indtryk på
unge fra Vesten? Hver gang samtalen
skulle handle om noget politisk, styrede
Matjo og hans kammerater os ud i det
fri, ud hvor ingen kunne aflytte, hvad der
blev sagt.
 
På et tidspunkt havnede vi oppe på den
anden side af slottet i Prag, der gennem
det meste af århundredet havde huset
skiftende præsidenter. Den sommeraften
kunne det end ikke have strejfet os, at



ikke-kommunisten Vaclav Havel blot
syv år senere ville være den ny beboer
på slottet næsten båret derop af
befolkningens velvilje få uger efter den
Fløjlsrevolution, som han var en
bærende intellektuel kraft bag. Dertil
vidste vi kun alt for godt, hvad der var
sket i 1968, da kampvogne fra
Warszawapagten knuste Prager-foråret,
præcis som Sovjetmagten i 1956 havde
knust opstanden i Ungarn.
 
Bag slottet var der en særlig studenterby,
hvor studerende fra de mange
kommunistiske venskabslande boede.
Lidt mærkeligt at i netop dette påståede
»lige« samfund, kunne uniformerede



unge mænd komme foran i køen overalt,
inkl. til spillestederne, hvor det næppe
har været hensynet til den nationale
sikkerhed, der har kunnet begrunde
forskelsbehandlingen. Det var i sandhed
en anden verden. Og selv heroppe i den
tilsyneladende sorgløse studenterby tog
Matjo ingen chancer: Når samtalen
skulle handle om noget, foregik det i det
fri og med nervøse kig til siden.
 
Jo, man kunne let blive paranoid.
Således også et par år senere, da jeg
midt i 80erne var på et turistbesøg i
Warszawa. Allerede i toget fra færgen i
Swinoujscie overværede vi en mand i
kupéen få alt gennemrodet af de
aggressive togbetjente. Om det så var



mandens tandpastatube, blev hætten
skruet af og tubens indhold tjekket. Der
var ikke megen tvivl om, at det faktum,
at han var iført noget så provokerende
som en Solidarnosc T-shirt ikke just
lettede denne medpassagers møde med
toldbetjentene. Vel ankommet til
Warszawa fandt vi så ud af, at der også
blev holdt øje med vores mindste skridt.
Når man fortæller sine børn om det i
dag, lyder det så langt ude, at det kan
være svært for dem helt at tro, men
faktum er, at vi konsekvent blev skygget
af en mand i trenchcoat, der uden at
falde igennem snildt kunne have været
med i en af tidens talrige spionfilm.
 



Blot et eksempel til illustration af hele
den anspændte stemning: Da jeg en aften
blev syg og kastede op i Warszawas
Opera, stod selveste direktøren der
øjeblikkeligt, og få minutter efter
dukkede en underligt udseende
»ambulance« op med endnu mere
underligt udseende sundhedspersonale
iført noget så sjældent i Østeuropa
dengang som cowboybukser – ja, så var
jeg ikke 100 procent overbevist om, at
det rent faktisk var sundhedspersonale.
Kun fordi jeg var så sølle, at jeg ikke
rigtig orkede at gøre andet, lod jeg mig
med nogen ængstelse transportere til
nærmeste hospital. Som så viste sig rent
faktisk at være et hospital, ligesom



behandlingen var aldeles upåklagelig.
 
Når jeg nu jævnligt i de senere år har
været i det moderne Warszawa, virker
disse minder selvsagt uvirkelige, men
for 25 år siden var den paranoide
stemning skinbarlig virkelighed.
 
Det var jo også deres paranoia, der
gjorde, at det polske regime overhovedet
holdt øje med mig. Da general Jaruzelski
13. december 1981 indførte
krigsretstilstand i Polen, valgte en del
polakker med tilknytning til
fagbevægelsen Solidaritet at blive i
København, hvor de tilfældigvis var på
besøg. Men da de kun havde et
turistvisum, var der grænser for, hvor



længe de kunne blive. Af indlysende
grunde var de som meget aktive
medlemmer af Solidarnosc utrygge ved
at vende tilbage til Polen under
krigsretstilstanden, og på et tidspunkt
indledte de en sultestrejke ved
Langelinie i kampen for at få lov at
blive. Konservative Studerende, hvor
jeg var aktiv, havde hjulpet dem lidt
bl.a. med kontakt til både danske og
polske myndigheder. Således var jeg
flere gange ude på den polske
ambassade på Richelieus Allé i
Hellerup, hvor der mildt sagt herskede
en dyster og lukket stemning. Man kan
uden overdrivelse sige, at man ikke just
følte sig velkommen. Ovenikøbet var



danskere med tilknytning til
Solidarnosc-miljøet under mistanke for
at smugle bøger og ikke mindst bibler
ind i Polen, så ud fra systemets logik,
var der i midten af 80erne flere grunde
til at holde øje med det unge danske
folketingsmedlem.
 





 
Så med den slags oplevelser i bagagen
var dét, at Muren faldt – at den
overhovedet kunne falde – hin
novembernat i 1989, var utroligt,
fantastisk og vidunderligt. Og jeg kan
stadig her 25 år efter ærgre mig over, at
jeg om morgenen 9. november, da min
kollega fra Folketinget Kai Dige Bach
ringede og spurgte, om Jacob og jeg
ville flyve med ham til Berlin for at
opleve denne historiske dag, dumt nok
sagde nej tak. Vi havde lang tid forinden
sagt ja til en middagsaftale om aftenen,
og den kunne vi jo ikke være bekendt at
aflyse, bare fordi vi havde fået et bedre
tilbud, om at opleve en side blive vendt



i den store europæiske historiebog. Ak
ja. Som Jacob om aftenen skrev i
værtsparrets gæstebog: »Vi fik lam med
myntegelé den aften, Berlinmuren faldt«.
 
Sommeren efter Murens fald blev jeg,
stadig MFer, af Berlingske bedt om at
drage ud i det Europa, der nu var befriet
for jerntæppet, at sende »postkort« hjem
til avisens læsere: Hvordan var
stemningen i det nye Europa?
 
Og stemningen var god. Euforisk.
Fortrøstningsfuld. Især gjorde de
dagligdags forandringer indtryk: F.eks.
oplevede jeg folkefesten – og ironisk
nok den endeløse kø – da den første
Netto åbnede i det tidligere Østtyskland.



Det var, som var selveste slaraffenland
kommet til den lille trøstesløse og grå
forstad i Mecklenburg-Vorpommern.
Når en Netto-filial symboliserer
ankomsten af en ny tid, fortæller det
meget om, hvordan den gamle tid var.
 
Jeg skrev også om mit møde med
manden, der havde levet det meste af sit
liv bag Jerntæppet og nu var blevet
selvstændig. Indtil for nylig en umulig
drøm. Stoltheden formelig lyste ud af
den nyslåede indehaver af noget så
eksotisk som en ... videoudlejningsbutik.
 
Og jeg skrev om Frau Brandeis, der
boede i Østberlin ved siden af



Glienicke-broen, berømt fra utallige
spionfilm som den fysiske skillelinje,
hvor spioner udveksledes mellem Øst og
Vest. Fru Brandeis og hendes mand
havde været aktive i den kirkelige del af
borgerretsbevægelsen i Østtyskland, og
hun var lykkelig over DDRs
sammenbrud. Alligevel havde hun der i
sommeren 1990, otte måneder efter
Murens fald, kun én gang vovet sig over
broen, de få kilometer ind til Vestberlin,
til »die Wessies« på den anden side.
Hvorfor? Fordi hun som »Ossie« ikke
kunne bære at blive konfronteret med det
liv, hun kunne have haft.
 
Bedre blev det ikke, da jeg siden mødte
hende igen, efter at sikkerhedstjenesten



Stasis arkiver var blevet åbnet, og hun
havde haft adgang til at se sin
sagsmappe. Dermed havde hun også set,
hvem af hendes venner, bekendte,
kolleger og naboer, der havde
rapporteret hvad om hende. Det
oplevede jo mange: At nære venner, ja,
somme tider sågar ægtefæller havde
angivet dem. Så glimrende og knugende
beskrevet i filmen »De andres liv«. Når
en ny generation nu ser det på film,
forekommer det dem selvfølgelig at
være uendelig fjernt, men igen:
Millioner af nulevende europæere har
gennemlevet det.
 
Ét er, at fysiske mure falder. Hvad med



de psykiske? Efter årtiers undertrykkelse
og diktatur kommer demokrati og
demokratisk tankegang ikke af sig selv.
 
I årene efter 1989 var utallige vestlige
NGOere aktivt med til at konsolidere
demokratiet i de postkommunistiske
samfund. På et tidspunkt i de tidligste
1990ere sagde man, at der alene i Prag
var ca. 30.000 amerikanere. Det
amerikanske National Democratic
Institute, som er en NGO, der arbejder
for at fremme demokrati, bad mig om at
bidrage på nogle af deres kurser både
med min erfaring som folkevalgt
politiker og nu som journalist: Hvordan
skaber man partier? En fri og uafhængig
presse? Hvorfor skal man i et demokrati



tage hensyn til mindretallet? Hvordan får
man demokrati ikke bare på papiret, men
også i praksis? F.eks. er det fint at have
ytringsfrihed, men hvordan får man
mennesker, der har levet under systemer,
hvor det kunne være livsfarligt at sige,
hvad man mente, til at turde tale frit i en
ny tid?
 
Jeg glemmer aldrig seminaret i Karlovy
Vary i Böhmen i 1990. Det fandt sted
ganske kort efter Fløjlsrevolutionen i
Tjekkoslovakiet, der havde bragt det
kommunistiske styre til fald og sat
Vaclav Havel i spidsen af
tjekkoslovakisk politik, og
demokratikurset var lavet for Havels nye



bevægelse: Občanska Forum,
Borgerforum.
 
I begyndelsen af kurset var der stille,
tyst og tavst. Symbolsk nok fandt kurset
sted på et af de nu forhenværende
kommunistiske magthaveres kursteder,
og selv om dét jo nærmest var en sejr i
sig selv, var stemningen blandt
deltagerne mildt sagt tilbageholdende.
Ingen skulle risikere at sige deres
mening højt i en forsamling af fremmede.
For hvordan kunne man være sikker på,
at magthaverne ikke lyttede med, og nå
ja, vel havde magten skiftet hænder, men
hvem vidste for hvor længe? Så kunne
det nok så meget være Havels
demokratiske græsrødder i Borgerforum,



der stod som medarrangør, men alligevel
tog det deltagerne et par dage at forstå,
at de faktisk havde fået ytringsfrihed. At
de kunne tale frit, og det var fantastisk at
overvære forvandlingen. Følelserne
kunne ikke skjules, efterhånden som
deltagerne én efter én overvandt den
frygt, der var opbygget gennem årtiers
undertrykkelse, og fik rejst sig op og
brugt deres frihed til at ytre sig. Man
sagde sin mening. Først tøvende,
forsigtigt, men efterhånden kom der gang
i meningsudvekslingen i det, der er
livsnerven i vores samfund: den frie
debat.
 
Det gjorde der også ved et tilsvarende



arrangement i Letlands hovedstad, Riga.
Seminaret foregik efter planen og
nogenlunde civiliseret, indtil der
pludselig gik hul på en meget betændt
byld, da et par af de tilstedeværende
letter gik næsten fysisk til angreb på en
af de tilstedeværende russere: din far
satte min far i fængsel ... Luften var tyk
af forbitrelse, af had og aggression. Og
sønnerne skulle nu leve fredeligt og
demokratisk side om side – og tilgive
fortiden.
 
I øvrigt er næsten hver tredje indbygger i
Letland stadig af russisk afstamning,
mens der i Estland lever nogle hundrede
tusinde russiske baltere. I disse lande er
grundnervøsiteten den dag i dag



anderledes mærkbar end i Danmark, når
Putins Rusland i løbet af et par uger
annekterer Krim med henvisning til, at
landområdet tidligere har været russisk,
og at der i øvrigt stadig bor mange
russere.
 
Da vi i EU-Kommissionen diskuterede
EUs næste træk i forhold til situationen
omkring Ukraine i dagene efter Ruslands
ulovlige folkeafstemning på Krim-
halvøen, var det tankevækkende at høre
beretningerne blandt andet fra de
baltiske kolleger, som alle har en alder,
hvor det første fremmedsprog de lærte i
skolen var russisk, hvorfor de faktisk
kan følge de russiske mediers



demagogisk ensidige fremstilling,
ligesom de kan forstå Putins taler. Bl.a.
den han holdt i det russiske parlament
Dumaen, da han underskrev
annekteringen af Krim. I stor alvor drog
mine kolleger paralleller til retorikken i
1939-40. Ja, en af kollegerne sagde
ligefrem, at han aldrig før havde forstået,
hvordan Hitler kunne manipulere et helt
folk; men efter at have lyttet til de
russiske mediers totalt ensidige dækning,
forstod han det. Fælles for alle
kollegerne fra de baltiske lande var i
øvrigt budskabet om, at præcist fordi de
baltiske lande i dag er medlemmer af EU
– og af NATO – var borgerne
fortrøstningsfulde. Putin vil ikke turde
tage skridt, der kan være truende for



dem. EU og NATO er deres
livsforsikring.
 
Min bulgarske kollega har arbejdet i
årevis i Moskva for Verdensbanken. Hun
kender russisk sprog, kultur og
mentalitet. Hun var dybt bekymret.
Kunne grupper i Bulgarien benytte
lejligheden til at advokere for, at landet
vender sig mere mod Rusland – væk fra
det europæiske fællesskab, som de kun i
få år har været en del af, men hvor
bulgarerne jo også har kunnet læse og
høre mange knubbede ord, der næppe
altid har fået dem til at føle sig meget
velkomne i det europæiske fællesskab?
 



Tag bare diskussionen om
velfærdsydelser, som er en helt legitim
diskussion, men det er jo klart, at den
opleves anderledes i nogle af de nye
medlemslande, hvor ofte nogle af de
mere driftige borgere rent faktisk har
valgt at gøre brug af den frie
bevægelighed i EU. Diskussionen er
bestemt relevant at tage. Der skal findes
løsninger på, hvordan vi kan bevare den
frie bevægelighed, der er en bærende
idé i det europæiske samarbejde, og
samtidig opretholde forskellige sociale
systemer. Det er politikernes opgave og
ansvar. Men det er vores allesammens
ansvar, at debatten ikke føres på en
måde, der stempler »de andre« negativt.



Der hjælper det altså igen at sætte de
aktuelle udfordringer i perspektiv.
 
Jeg var i Bulgariens hovedstad, Sofia, i
sommeren 1990, mens protesterende
studerende stadig camperede foran
Parlamentet efter det første frie valg til
nationalforsamlingen, hvis første opgave
det var at vedtage en fri forfatning, og
jeg mødte bl.a. filosoffen og politikeren
Zhelyu Zhelev få dage før, han blev den
første præsident i det frie Bulgarien.
 
Åh, alle de forhåbninger. Det var, som
holdt hele Sofia vejret: Var frihed og
demokrati nu også – endelig – kommet
til Bulgarien. Det var det. Men det var
korruptionen og mange andre



dårligdomme også, og den dag i dag
sætter det et trist præg på bulgarsk
politik. Forud for, at Bulgarien og
Rumænien blev medlemmer i 2007,
stillede EU markante krav til god
regeringsførelse, opgør med korruption
etc. Og der følges stadig op i halvårlige
rapporter med klare henstillinger til
næste skridt i den rigtige retning. Men
EU lærte også af forløbet omkring
optagelsen af netop disse to lande. I dag
er det såkaldte kapitel om god
regeringsførelse, om magtens tredeling
og om opgør med korruption etc. det
første, der forhandles om med nye
medlemslande. Det skal ikke gradvis
komme på plads, når de først er blevet



medlemmer. Det skal simpelthen være i
orden, før medlemskab kan komme på
tale. Det skal være adgangsbilletten.
 
Jo, den store udvidelse af EU har givet
mange meget konkrete problemer, der
har skullet løses. Men da Poul Schlüter i
sommeren 1990 sendte mig til topmøde
hos daværende overborgmester Chirac i
Paris, hvor repræsentanter fra de
konservative og kristdemokratiske
partier i Europa mødtes, var det et
bevægende møde. For første gang kunne
man samlet byde en sværm af nye
partiledere fra Øst velkommen i
klubben. Heriblandt i øvrigt slovakiske
Jan Carnogursky – jo, Mátjo fra Prag
nogle år tidligere havde faktisk en onkel,



der sammen med Vaclav Havel i årevis
havde været et fremtrædende medlem af
Charta 77. Onkel Carnogursky blev
senere den første premierminister i det
selvstændige Slovakiet, efter at
Tjekkoslovakiet var blevet delt i to
selvstændige lande Tjekkiet og
Slovakiet.
 





 
Og nu er de alle en del af det europæiske
fællesskab. De er alle en del af EU. Som
daværende statsminister Anders Fogh
Rasmussen sagde en følelsesladet aften i
Bella Centret i 2002, hvor EU-
udvidelsen endelig var forhandlet på
plads under dansk formandskab:
»Warmly welcome to our family.«
 
12 år efter den tyske genforening, var det
forenede Europa nu en realitet. For den,
der ikke kender forhistorien, er et
»warmly welcome to our family« blot en
venlig høflighed. For os, der husker
tiden »før«, var udvidelsen noget nær et
politisk mirakel, som stadig ved visse



lejligheder kan give en klump i halsen.
 
Som f.eks. da Polen i 2011 for første
gang havde EU-formandskabet og holdt
de uformelle ministermøder på
skibsværftet i Gdansk. Stedet, hvor
Solidarnosc-bevægelsen blev født. Man
kunne næsten fysisk føle historiens
vingesus, da vi indtog den officielle
middag omgivet af fotografier, plakater,
gamle avisforsider og andre vidnesbyrd
fra dengang, hvor de polske
værftsarbejdere anført af Lech Walesa
under Solidaritets rød/hvide banner satte
frihed og demokrati på Østeuropas
dagsorden og skubbede en udvikling i
gang, der endte med et nyt forenet
Europa.



 
Rundt omkring ved bordene sad en stribe
ministre, der var fra en generation, hvor
mange som jeg havde hver deres historie
med Polen og Solidaritet i de sidste
årtier af forrige århundrede. Det var en
særlig aften, hvor den europæiske idé
kunne næsten fysisk mærkes.
 
I efteråret 2013 var det så Litauens tur til
at stå i spidsen for EU – 23 år efter at de
som den første sovjetrepublik erklærede
sig uafhængig af Sovjetunionenen. Det
skete ikke uden kamp. Natten til 13.
januar 1991 angreb Den Røde Hær TV-
tårnet i Vilnius, og 13 litauiske civile
blev dræbt. På en kirkegård i byens



udkant er der nu skabt et monument til
minde om de døde.
 
Kalenderen viste 1993, før de sidste
sovjettropper havde forladt Litauen.
 
Den slags erindringer sætter også
demonstranterne på Maidan-pladsen i
Kiev i relief. I vinteren 2013/14
trodsede de frostgrader og snestorme og
stod igen og igen på den centrale plads i
Ukraines hovedstad udstyret med deres
blå/gule bannere – blå/gule for Ukraine,
men også som et symbol på deres ønske
om, at Ukraines styre skulle se mere mod
Europa end mod Putins Rusland. Da den
forhenværende bokser Klitschko, som en
af de ledende skikkelser for den vest-



orienterede del af Ukraine i begyndelsen
af marts 2014, talte til de europæiske
konservatives og kristdemokraters
partikongres, fortalte han, at en af de
frygtelig mange dræbte civile på
Maidan-pladsen døde med et EU-flag i
hånden. For mange af ukrainerne,
repræsenterer drømmen om EU, også
drømmen om et bedre liv for dem selv.
Helt håndgribeligt er det næppe en
tilfældighed, at deres polske naboer
efter ti års EU-medlemskab nu har ca. tre
gange så højt BNP pr. indbygger, som
man i dag har i Ukraine.
 
Også på Balkan er køen til EU lang. 1.
juli 2013 blev Kroatien EUs



medlemsland nummer 28. Andre af
deltagerne i Balkan-krigene i 1990erne
er højlydt interesserede: FYR
Makedonien, Serbien, Montenegro,
Albanien – og alene håbet om en dag at
kunne blive medlem af EU betyder, at de
rent faktisk bliver presset til at få hevet
fortidens skeletter ud af skabene og få
gjort op med krigsforbrydere og
nationalisme.
 
Det er lettere sagt end gjort. Jeg husker
stadig min forbløffelse, da jeg skulle
have et møde på mit kontor i Bruxelles
med Serbiens premierminister. Da han
var temmelig forsinket, fik jeg ekstra god
tid til at læse hans cv. Det viste sig, at
han har været Slobodan Milosevics



talsmand gennem det meste af 1990erne.
Det blev et kort møde.
 
Jo, for nogle er der lang vej endnu, men
processen er vigtig.
 
Jeg husker fra min tid som chef for
Radioavisen i midten af 1990erne,
hvordan de frygteligste nyheder fra
krigene og myrderierne på Balkan var
tophistorien morgen efter morgen. En
sommer var det særlig slemt. På et par
juli-dage i 1995 blev 8.000 muslimske
mænd og drenge slagtet af serberne
under ledelse af general Mladic i den
bosniske by Srebrenica. Det var og er
ufatteligt, at systematisk udrensning af



bestemte befolkningsgrupper igen kunne
ske på det europæiske kontinent. Jeg
husker, at jeg sad hjemme i haven med
rollinger løbende glade omkring og hørte
de mest frygtelige rygter om myrderier.
Som timerne og dagene gik, var det ikke
længere rygter. Rygterne talte uhyggeligt
nok sandt. Så dejligt og sorgløst kunne
livet være – og så ubegribeligt grusomt
og forfærdeligt.
 
I 2004 havde jeg nu som journalist på
Deadline lejlighed til at interviewe den
kroatiske forfatter Slavenka Drakulic,
der efter krigene på Balkan, fysisk satte
sig ned og overværede afhøringerne af
de anklagede ved
krigsforbrydertribunalet i Haag, da



Tribunalet efter krigene endelig kom i
gang. Drakulic ville simpelthen prøve at
begribe, hvad der fik helt almindelige
mennesker, normale familiefædre, til at
parere ordrer i en borgerkrig, som
gjorde dem til mordere og ja,
krigsforbrydere. »They Would Never
Hurt a Fly« hedder meget sigende den
bog, der sammenfatter hendes oplevelser
i Haag. Helt almindelige mennesker om
hvem naboer sagde, at de da aldrig ville
gøre en flue fortræd, blev under
borgerkrigen forvandlet til mordere.
Med deres vilje – eller for nogles
vedkommende, fordi alternativet til ikke
at parere ordrer var selv at blive skudt.
 



Selv forsøgte Drakulic længe at holde
sig neutral i borgerkrigen, som hun
nærmest fandt latterlig. Det var jo helt
absurd i Kroatiens hovedstad, Zagreb, at
høre om etnisk vold ovre østpå i
Vukovar. I 87 dage var byen belejret af
den jugoslaviske folkehær. Hvor kroater
og serbere havde levet fredeligt side om
side tog nationalistiske politikere som
Serbiens Milosevic og Kroatiens
Tudjman over. Kroatiske serbere
indledte en væbnet opstand, og let
bevæbnede soldater fra Kroatiens
nationalgarde forsvarede byen.
Resultatet var en totalt ødelagt by, hvor
ikke-serbere efterfølgende blev
udrenset. Var landsmændene derovre



østpå da gået fra forstanden? Men
konflikten rykkede nærmere. Og
nærmere. Drakulic nægtede stadig at
vælge side. Det var meningsløst i en
borgerkrig, insisterede hun. En dag blev
hun spyttet på i toget af nogle unge fyre.
»Luder«, hvæsede de af hende, som de
åbenbart kunne se ikke var »en af
deres«. Hendes veninde blev udsat for
endnu grovere ting, og en dag, mens
Drakulic talte med sin voksne datter i
telefonen, detonerede en eksplosion i
nærheden. Borgerkrigen var kommet til
Zagreb. Og hun, den intellektuelle, måtte
efterhånden erkende, at neutralitet ikke
var muligt. Også hun måtte vælge side.
Eller flygte.
 



Hun endte med at flygte til Wien. Knap
var Muren altså faldet, knap var mange
begyndt at turde tro på en mere fredelig
verden, eller i det mindste et mere
fredeligt Europa, før Krigens Helvede
brød løs på Balkan ved opløsningen af
det tidligere Jugoslavien. Ikke bare én
gang. I 1998/99 var det mere end
800.000 kosovoalbanere, der blev
fordrevet fra Kosovo, indtil NATO gik
ind med kampfly, og i alt kostede
krigene på Balkan omkring 100.000 liv.
 
I dag er Kroatien medlem af EU, mens
Serbien, Bosnien og andre balkanstater
har meldt sig i køen af interesserede, der
forhandler om vilkårene for optagelse.



 
EU er en succeshistorie uden sidestykke.
På godt ti år lykkedes det at optage de
nye demokratier i øst og cirka 75 mio.
nye EU-borgere. Mennesker, som i
endog stort omfang har fået højnet deres
levevilkår og deres muligheder. EU har
bestemt også problemer, og nogle af dem
hænger sammen med udvidelsen og med
det faktum, at fællesskabet på meget kort
tid skulle absorbere rigtig mange nye
lande, borgere og kulturer; men når man
erindrer forhistorien, forstår man også,
hvor urimeligt og proportionsforvrænget
det er, hvis debatten om EU kun
fokuserer på de helt aktuelle problemer
og glemmer det større perspektiv. Jeg



håber gennem ovenstående personlige
erindringer om Europa – som i sin kerne
ikke er så forskellige fra oplevelser,
rigtig mange danskere i min generation
og ældre har haft – at vise, hvor
urimeligt det er, hvis vi lader
børnechecken og lakridspiber skygge for
resten. Derfor må fortællingen om det
moderne Europas tilblivelse og raison
d’etre fortælles igen og igen og én gang
til.
 
For det går jo ikke, at en ung generation
en dag ser forurettet på os og siger: Det
har I da aldrig fortalt os.
 





 



Del II – EU er
også os
 
Så ja, det moderne EU er en
succeshistorie. Alligevel var det på
ingen måde en ukritisk jubeleuropæer,
der en novembermorgen i 2009 mødte
op til morgenkaffe hos daværende
statsminister Lars Løkke Rasmussen.
Aftenen før var der blevet ringet fra
Statsministeriet, om jeg kunne komme til
morgenkaffe. Og jo, det kunne jeg jo
godt. I ugerne forud havde
spekulationerne om, hvem der skulle
være Danmarks næste EU-kommissær



fyldt meget i medierne, og alle vidste, at
beslutningen var lige op over. Allerede i
foråret havde jeg nævnt for min
partiformand, Lene Espersen, at jeg ville
være interesseret, hvis muligheden bød
sig, og hvis det ikke kom til at clashe
med klimatopmødet i december, som
jeg, som klima- og energiminister,
naturligvis gerne ville følge til dørs.
 
Få år før ville tanken om at blive
kommissær ikke have strejfet mig. Men
som minister havde jeg set på tæt hold,
hvor meget politik der kan laves på
europæisk plan – ikke mindst
selvfølgelig på det område, som jeg
kendte bedst, miljø- og klimaområdet,
hvor internationalt samarbejde er et



must, og hvor det er så oplagt, at
problemerne er grænseoverskridende og
derfor må løses i fællesskab. Samtidig
havde jeg dog også i nogle af de interne
debatter været kritisk over for EU, når
samarbejdet gik ned i for mange detaljer
og ting, der lige så godt kan håndteres i
medlemslandene, eller når »EU«
nærmest per automatik integrerede i
dybden. Men altid ud fra en
grundlæggende positiv tilgang til det
europæiske samarbejde – vel vidende at
EU også er masser af bøvl og besvær.
 





 
Og bøvl og besvær var der i sandhed.
Da Kommissionen i februar 2010 var
endelig godkendt af Europa-Parlamentet,
og vi hver især havde aflagt ed ved EU-
Domstolen på, at vi som kommissærer
ikke ville tage imod instruks fra nogen –
ikke fra nogen regering og ikke fra nogle
særinteresser (meningen med
kommissærerne og med Kommissionen
er, at der skal være en instans, som
forsøger at varetage den fælles-
europæiske interesse) påbegyndte vi
straks arbejdet.
 
Ganske vist advarede nogle
avisoverskrifter om faren for et double



dip, altså om faren for, at økonomien
ville dykke igen, men langt de fleste
regnede med, at økonomien ville rette
sig i løbet af kort tid, og så ville Europa
være tilbage på (vækst)sporet. Det kom
som bekendt ikke til at holde stik. Først
her fire år senere i 2014 er væksten igen
begyndt at indfinde sig, og EU har i de
senere år været synonym med krise,
økonomi og voksende ulighed. EU er
aktuelt 26 mio. voksne europæere, der
ikke har et job. EU er aktuelt alt, alt for
mange dårlige tal – og bag tallene
gemmer sig mennesker, der gennemlever
nogle utrolig hårde år. EU er også
energiafhængighed. EU er problemet
med at kunne tale med én stemme på den
store globale scene. Alligevel er EU et



kontinent, mange søger til, hvorfor EU
også er udfordringen med at håndtere
presset mod EUs ydre grænser. Så EU er
tonsvis af konkrete dagligdags
udfordringer – samtidig med at det også
er masser af ting og tiltag, der fungerer,
og som vi derfor sjældent strides om og
måske derfor også har en tilbøjelighed
til at glemme værdien af. Men
selvfølgelig er EU også problemer a la
børnechecken og sociale ydelser,
irriterende detailregulering og de
besværlige ting, som også følger med
åbne grænser.
 
Derimod er EU ikke lakridspiber, som
aldrig har været bare i nærheden af at



blive forbudt, hvilket dog ikke har
forhindret medierne i at gå kollektivt i
selvsving. Det er jo desværre også en
del af danskernes historie med EU: Alle
historierne om de totalt tåbelige EU-
tiltag, som så ikke var helt så tåbelige,
når man fik undersøgt tingene lidt
nærmere.
 
Men først og fremmest er EU en måde at
løse problemer på. EU er et sæt af
spilleregler til at få nu 28 forskellige
stater til at samarbejde med hinanden og
løse konflikter fredeligt – frem for at
bekrige hinanden. Jeg kan få øje på
mange problemer med og i EU, men
altså ikke så mange, som EU får skyld
for. Eksempelvis skyldes krisen ikke



EU. Den skyldes heller ikke euroen.
Krisen begyndte i USA og har haft
frygtindgydende konsekvenser – også
uden for Europa. Men Europa har faktisk
formået at finde løsninger, der kan gøre
økonomierne i medlemslandene stærkere
trods de meget forskellige årsager til, at
krisen ramte frygtelig hårdt i nogle
medlemslande og mindre hårdt i andre.
 
I Spanien har en voldsom boligboble
skubbet på, i Irland er banksektorens
udskejelser en væsentlig del af
forklaringen, i Grækenland en i ekstrem
grad ineffektiv offentlig sektor, et
dysfunktionelt skatteinddrivningssystem
og en kultur, der ikke belønnede



effektivitet for nu at sige det pænt.
Cypern er igen en helt anden historie.
Den utilstrækkelige konstruktion bag
euroen gjorde bestemt ikke tingene
lettere, da først krisen var en realitet, og
det har der så lige siden været arbejdet
djævelsk hårdt på at rette op på. Og det
ser endda ud til at lykkes. Selv en af den
økonomiske politiks mest kontante
kritikere, nobelprismodtageren Paul
Krugmann har indrømmet, at han simpelt
hen ikke tiltroede Europa tilstrækkelig
med politisk beslutsomhed til at klare
sig gennem krisen; men han blev positivt
overrasket.
 
Oven i de isolerede økonomiske
udfordringer har det i de senere år været



et fælles grundvilkår, at krisen faldt
sammen med – og har forstærket – den
overordnede trend: Nemlig at andre
økonomier – vores konkurrenter i form
af lande som bl.a. (men ikke kun) Kina –
lande med andre forestillinger om, hvad
vækst og velfærd er, og samfund med
enten helt andre eller delvist andre
værdisæt, fylder stadig mere i den
globale økonomi, og at Europa altså på
en helt, helt anderledes måde end
tidligere er udfordret økonomisk og
konkurrencemæssigt såvel som politisk.
Når andre magter bliver stærkere
økonomisk, er det naivt at forestille sig,
at de ikke vil forsøge at veksle den
større økonomiske betydning til en



tilsvarende større politisk. Hvor det 20.
århundrede ofte er kaldt for Vestens
århundrede, vil Vestens geostrategiske
position i den grad blive udfordret og
ændret i det 21. århundrede. Andre
magtcentre vokser sig stadig stærkere,
hvilket er en udfordring for Europa og
for Vesten, men hvilket jo også afspejler
en gigantisk global succeshistorie, i og
med at det blandt andet er udtryk for, at i
hundredvis af millioner globale
medborgere er løftet ud af fattigdom.
 
Det ville vi have mærket selv uden den
finansielle krise. Ja, man kan vel sige, at
de ekstraordinært gode år før krisen
bevirkede, at europæerne var (for)
længe om at opdage, hvad der var på



vej.
 
Men det er dette dobbelte pres, dette
sammenfald af mange hver for sig
alvorlige og komplekse faktorer, der gør
vejen ud af krisen så lang, så besværlig
og for os med politisk ansvar så
ualmindelig kompleks at håndtere. Og
politikernes rådvildhed forstærkes af, at
heller ikke den øverste økonomiske
ekspertise har været i lignende terræn
før. Samtidig har man skullet finde og
afprøve løsninger, mens krisen buldrede
derudaf. Det betyder, at tidspresset for at
handle og finde løsninger har været
enormt, samtidig med at også
konsekvenserne af at gøre det forkerte



eller undlade at handle ligeledes har
været dramatiske.
 
Næppe havde vi indtaget kontorerne i
den korsformede Berlaymont-bygning,
der huser Kommissionen, før vi blev
hasteindkaldt til møde i Kommissionen
en søndag eftermiddag i maj, hvor
beskeden var, at hvis vi ikke gør sådan
og sådan, inden weekenden er omme, er
der stor risiko for, at der vil være
stormløb mod bankerne i Grækenland,
når de åbner mandag morgen, og
borgerne vil ikke kunne få deres penge
ud. Senere samme aften vedtog euro-
gruppen en hjælpepakke til det sydlige
medlemsland på 80 mia. euro. Den slags
er altså politik for alvor.



 
Uge efter uge, måned efter måned og
efterhånden år efter år har vi i
Kommissionen, og er jeg overbevist om
alle Europas regeringer og ledere, til
stadighed haft diskussioner om balancen
mellem besparelser og reformer –
mellem økonomisk konsolidering og
nedbringelse af gæld på den ene side og
på den anden behovet for via – også
offentlige – investeringer at stimulere
beskæftigelsen. Samtidig har
bekymringen været, om regeringerne, der
jo også gerne vil genvælges, har haft
politisk mod til ikke at give op på
halvvejen. Det ville jo nærmest være
worst case scenario, hvis vi i Europa



påbegyndte den hårde kur, men pga.
protester og utilfredshed ikke turde tage
ansvar for at fuldføre reformerne,
hvorved Europa på den ene side ikke
ville få sine mere grundlæggende
problemer løst, men på den anden side
ville borgerne have gennemlevet svære
tider til ingen verdens nytte.
 
Jeg og mine kolleger i Kommissionen
har ikke set valget som enten hårde
besparelser eller finanspolitiske
lempelser. Selvfølgelig må dybt
forgældede lande nedbringe deres gæld.
Ellers fortsætter lavvæksten.
Selvfølgelig skal vi bruge krisen til også
de hårdt tiltrængte strukturelle reformer.
Men vi har så også advokeret for



målrettede fremtidsrettede investeringer,
»selektiv stimulus«, bl.a. på
infrastruktur-området og på
energiområdet. Altså ikke enten eller,
men både og. Vi har omdirigeret store
summer i EUs strukturfonde, fået
vedtaget et budget for de næste syv år,
der markant øger bevillingerne til
forskning, udvikling og innovation, hvor
i øvrigt mindst 20 procent af hele EUs
budget skal bidrage til at fremme vores
klimamål, hvilket faktisk er en helt ny
måde at tænke budget på. Samtidig har
Den Europæiske Investeringsbank fået
ekstra midler til at hjælpe små- og
mellemstore virksomheder ud af
kreditklemmen, så der atter kan komme



gang i de investeringer, som er
forudsætningen for, at der skabes ny
aktivitet og dermed nye job.
 
Dertil kommer de mere strukturelle tiltag
som bankunion, den nye procedure med
samordnede anbefalinger til
medlemslandene, før de laver deres
finanslove, indsatsen mod skattely og
hvidvaskning af uhyrlige summer. Listen
er lang. EU skal afgjort ikke blande sig i
alt, men der er altså mange områder,
hvor vi får bedre resultater, hvis vi
europæere samarbejder og puljer vores
kræfter. Fælles spilleregler for bankerne
er et godt eksempel. Ja, det er »mere
EU«, men det er det jo, fordi alternativet
er, at bankernes excesser i ét land kan gå



ud over borgerne i et andet. Det har ikke
kun noget med euroen at gøre. Det er
også problemer, der kommer af, at
økonomien i al almindelighed bliver
stadig mere globaliseret, hvorfor ren
national regulering har vist sig
utilstrækkelig og uhensigtsmæssig. Det
er jo den helt store udfordring til
politikerne i det 21. århundrede:
Økonomien, kapitalen og markedet er
blevet stadig mere globalt, mens de
politikere, der – hvor det er nødvendigt
– skal regulere markedet, slet ikke er
fulgt med. De globale politiske instanser
er svage, evnen til at træffe fælles
beslutninger om fælles anliggender er
således også. Mens markedet i stigende



grad agerer globalt, foregår det meste af
politikken stadig lokalt og nationalt.
 
Alligevel er EU lykkedes med at tage
ganske store skridt, og vi er rent faktisk
på vej ud af krisen. Men i demokratiske
samfund tager omstilling tid. Nye tiltag
skal forankres og accepteres hos de
borgere, politikerne repræsenterer. Her
ligger efter min opfattelse én af de helt
store udfordringer, hvor det ikke er
lykkedes godt nok at kombinere
virkeligheden med et reelt begrænset
råderum og samtidig sikre sig den
demokratisk set livsnødvendige
opbakning og accept hos borgerne. Ja,
der har vitterligt været en del
»nødvendighed« over mange



beslutninger. Selvfølgelig har politikere
altid et valg, men der har været
situationer, hvor de politiske
repræsentanter reelt ikke har haft mange
lækre scenarier at vælge imellem. Men
det er i politik som i så mange andre
sammenhænge: Hvis man f.eks. på
arbejdspladsen har oplevet store
gennemgribende forandringer over en
længere periode, ja, så er det også
nødvendigt for ledelsen på et tidspunkt
at stoppe op og sørge for, at
beslutningerne og kursen forankres og
konsolideres.
 
Her har det selvsagt ikke gjort tingene
lettere, at der i den grad mangler en



egentlig fælles europæisk offentlighed,
det vil bl.a. sige fælles europæiske
medier, fælles kommunikationskanaler.
Det meste af den kommunikation, som
når den enkelte borger om
fælleseuropæiske beslutninger – eller
mangel på samme – kommer via
nationale politikere, der af forståelige,
men ikke desto mindre ulyksalige,
grunde ofte har en tendens til at gøre et
fjernt »EU« til syndebuk for upopulære
beslutninger, mens vindersagerne, som
oftest tillægges den eminente nationale
indsats. Her har både medier og
politikere – nationalt såvel som
europæisk – virkelig et ansvar for at
ajourføre måden, EU dækkes på til
dagens virkelighed. Den evige



tilbøjelighed til at se alt i en »hvem
vandt og hvem tabte« optik forsimpler
og forvrider fokus og sker lidt for ofte
på bekostning af en nøgtern formidling af
hvilke løsninger, der er fundet, og
hvorfor eller hvilke andre løsninger, der
kan være og hvorfor.
 
F.eks. har medier og beslutningstagere et
fælles ansvar for at stille diagnosen
rigtigt og nuanceret – ellers risikerer
kurven at blive forkert.
 
Et eksempel er den megen snak om
Europas konkurrenceevne. Inden nogen
får (for)tegnet et totalt sort billede, hører
det altså med, at Europa faktisk har



formået at fastholde sin andel af
udenlandske investeringer, FDI, på 20
procent, mens USAs andel er gået fra 21
til 14 procent og Japans fra 9 til 6
procent. Noget må vi dog gøre rigtigt.
Siden år 2000 har EU-landene også
femdoblet handelsoverskuddet inden for
fremstillingsindustri. Heller ikke dårligt.
Det opmuntrende resultat ødelægges så
af Europas store – og voksende –
energiafhængighed. Alene i kriseåret
2012 betalte EUs dengang 27
medlemslande knap 1 mia. euro eller ca.
7 mia. kroner – om dagen – bare for
importeret olie. Den samlede regning for
vores import af olie, kul og gas var i
2012 på ca. 4.000 mia. kroner. Et næsten
ufatteligt stort beløb, som europæerne



hvert år sender til Saudi-Arabien, Qatar
og Putins Rusland. Her er altså et
område, som det vil give overordentlig
god mening at sætte ind på. Ikke bare
klimamæssigt. I høj grad vil der også
være økonomiske gevinster at hente for
et mere energi- og ressourceeffektivt
Europa. For et råstof-fattigt kontinent,
der i dag importerer næsten 60 procent
af sin energi og i et alt andet lige
scenario i 2030 vil have behov for at
importere ikke mindre end 80 procent,
så giver det sig selv, at det kan bidrage
til øget konkurrenceevne, hvis vi er
verdensmestre i energi- og
ressourceeffektivitet. Det vil sige i at få
mest muligt output ud af mindst muligt



input.
 
Derfor har IEA, Det Internationale
Energiagentur, anbefalet, at der især er
tre ting, EU kan gøre: Vi kan bruge
energien mere effektivt, vi kan udbygge
andelen af vedvarende energi, og så bør
vi holde op med at subsidiere fossile
brændstoffer. At det klimamæssigt giver
mening er indlysende, men det giver
altså også ganske megen økonomisk
mening. Før krisen kæmpede Spanien
f.eks. med os i Kommissionen om at få
lov til at beholde deres enormt høje
statsstøtte til urentable kulminer: 70.000
euro – altså omkring en halv million
kroner – i statsstøtte pr. job pr. år. Det
skal man være et meget rigt land for at



have råd til. Så rigt et land er Spanien
ikke – og nu faser de faktisk i lyset af
krisen statsstøtten ud tidligere. Den slags
nødvendig »oprydning« kan en krise
også bruges til.
 
I Kommissionens interne drøftelse har
jeg konsekvent argumenteret for, at
Europa ikke kun har (haft) en krise. Vi
har tre: En finansiel/økonomisk, en
jobkrise, der har udviklet sig til en
social krise, og så har klimakrisen altså
ikke løst sig selv, mens vi har haft travlt
med det økonomiske. Så hvis vi er
kloge, løser vi ikke først den
økonomiske krise for så bagefter at
interessere os for jobbene – og først når



alle andre problemer er løst begynde at
tage fat på »det der med« klimaet. Nej,
vi prøver at løse de forskellige kriser
med midler, der kan bidrage til at løse
flere problemer på en gang. Det er bl.a.
denne tankegang, der er afspejlet i, at
Kommissionen trods travlhed med her-
og-nu problemerne i januar i år
fremlagde et samlet bud på, hvad der
skal være målene for Europas klima- og
energipolitik i 2030.
 
Europas også nyere historie taget i
betragtning er det ubegribeligt, at
medlemslandene skulle igennem endnu et
wakeup-call i form af krisen over
Ukraine/Rusland, før man for alvor tog
fat på ikke bare at tale om behovet for



øget energiuafhængighed og det deraf
følgende behov for at få styr på EUs
indre energimarked, infrastrukturen,
forbindelserne over landegrænser og alt
det andet, der skal investeres seriøst i,
hvis Europa for alvor skal gøre sig mere
energiuafhængig. Nu har EUs ledere
foranlediget af Kommissionens udspil,
sat en frist på nogle få måneder, før EU
rent faktisk træffer en række meget
gennemgribende beslutninger på
området. Eftersom stats- og
regeringscheferne allerede har
tilkendegivet, at det er Kommissionens
udspil, der er basis for det, de vil
vedtage, står det allerede nu klart, at
resultatet ikke kan blive mindre EU.



Tværtimod vil der blive tale om en mere
europæiseret klima- og energipolitik.
Investorerne har brug for langsigtede
mål. De skal vide, sådan cirka hvor
Europa vil hen, og enhver kan se, at en
energipolitisk tænkning, der stopper ved
de enkelte landegrænser ikke hænger
fornuftigt sammen. Heller ikke
økonomisk. Således er klima- og
energipolitikken – i øvrigt sammen med
miljøpolitikken – et godt eksempel på et
område, hvor »mere EU« giver mening,
og hvor fælles spilleregler ikke er til
skade for konkurrenceevnen. Tværtimod.
 





 
For konkurrenceevne er ikke kun snævert
i prisen for at få produceret noget.
Konkurrenceevne er mere end det – og
heldigvis – for vi ved allesammen, at vi
ikke kan konkurrere med Kina og Indien
på løn, ugentlig arbejdstid, antal
ferieuger og skatteprocenter. Selv om
lønforskellene faktisk er blevet mindre i
de senere år, bl.a. fordi vi har holdt igen
med lønningerne i Europa, samtidig med
at de kinesiske lønninger, ikke mindst for
specialiseret arbejdskraft, er gået op.
Samtidig har forureningsniveauet i nogle
af de store kinesiske byer nået et
uacceptabelt niveau. Man skal blot gå en
kort tur på gaden i f.eks. Beijing, før man



mærker forureningen rive i svælget.
 
Samme dag, som Kommissionen sidste
år havde en stor temadrøftelse om
»Europas konkurrenceevne«, lå Beijing
efter adskillige uger stadig begravet i
smog, og Financial Times beskrev
problemerne i en stort opsat artikel, hvor
en navngiven ledende kineser skar
tingene ud i pap: Folk tror, at smoggen
er et miljøproblem, men det er det ikke.
Det er hele vores politiske og
økonomiske model og tendensen til
kortsigtet tænkning, der kommer til kort.
 
Og derfor læser vi hyppigere og
hyppigere om udenlandske
virksomheder, der trækker personale



hjem. De kan simpelthen ikke forsvare at
lade de udstationeredes familier bo i
byer med så høje forureningsniveauer.
Europæiske byer har også kendt til
forureningsproblemer. I min ungdom var
det f.eks. mere reglen end undtagelsen, at
London henlå i en tåge af smog og
forurening, og ofte fortalte medierne om
frygten for, at Akropolis i Athen ville
forvitre på grund af luftforureningen.
Alle problemer er bestemt ikke løst i
Europa, hvad lejlighedsvise smog-
alarmer i byer som Paris, London,
Bruxelles og Krakow stadig vidner
om,men der blev taget alvorligt fat på
forureningen af luften, jorden og vandet.
Lossepladser blev afløst af



forbrændingsanlæg, der er standarder for
anvendelsen af kemikalier, for bilers
forurening, for bygninger, ja, for rigtig
meget, og det har kostet at nå dertil, at
Europa i dag har styr på langt de fleste
forureningsproblemer. Men er det
omkostninger/investeringer, som nogle
fortryder i dag? Har det gjort os mindre
»konkurrencedygtige«? Hvor mange
arbejdspladser og eksportmuligheder er
ikke kommet i kølvandet på en indsats,
der har givet Europa en global
førerstilling på grønne teknologier.
 





 
Da orkanen Sandy ramte USA og New
York i efteråret 2012, måtte
virksomheder på Manhattan, ironisk nok
inklusive det finansielle centrum i Wall
Street, undvære strøm i først op til ti
dage og for nogles vedkommende kort
efter igen i nogle dage yderligere. Det
sker ikke i Europa. Det sker ikke i
Danmark. Her har offentlige
myndigheder ansvaret for, at der er
forsyningssikkerhed, at udbud og
efterspørgsel passer så nogenlunde
sammen, og for at den, der driver det
lokale energiselskab, eller regionens
vandforsyningsselskab eller hvad det nu
er, faktisk har andre forpligtelser end



blot at tjene penge. Den slags
pålidelighed er også et
konkurrenceparameter.
 
Pointen er, at Europas styrke er, at vi
hidtil har magtet ikke kun at tænke
kortsigtet. Ikke kun på i morgen eller på
næste kvartalsregnskab. Der har været
en bred erkendelse af, at en
velfungerende privat sektor fordrer en
velfungerende – og effektiv – offentlig
sektor. At et godt miljø ikke er en luksus,
der kan skæres væk.
 
Der har også hidtil været en generel
accept af, at regulering ikke kun er
negativt. Dårlig regulering er
selvfølgelig skidt. Regulering, der ikke



håndhæves ens blandt medlemslandene
er skidt. Men ét sæt regulering på et
givet område kan faktisk være ganske
meget mere effektivt og økonomisk end
28 forskellige sæt nationale
reguleringer. Ikke mindst, hvis man er en
lille eller mellemstor virksomhed, der
skal begå sig på det europæiske marked.
Det er jo hele filosofien bag det indre
marked, som selv de fleste EU-
skeptikere normalt hylder. Der er faktisk
også tonsvis af eksempler på, at begavet
regulering har styrket – ikke svækket –
innovationen og dermed
konkurrenceevnen. For at sige det lidt
brutalt: Bangladeshs tekstilindustri er
helt sikkert vældig »konkurrencedygtig«.



Men spørgsmålet er: Hvilket Europa
ønsker vi?
 
Det er for mig tydeligt, at det reelt ikke
skiller parterne i europæisk politik ret
meget, hvad man konkret er nødt til at
gøre her og nu for at komme ud af krisen
og for atter at få skabt vækst. Men vi
mangler at brede diskussionen ud: Det er
ikke et spørgsmål om vækst eller ej. Det
er et spørgsmål om hvilken slags vækst
– og hvilken slags Europa. Hvad skal
kendetegne os? Hvilke styrker vil vi
satse på? Vil vi være Kina? Korea?
Eller vil vi kopiere den amerikanske
model? Eller skulle vi evt. »nøjes med«
at modernisere og reformere den
europæiske model, der jo for så vidt har



bragt os ganske langt.
 
I en tid, hvor mange problematiserer, at
Europa i mange år har ladet
»forureneren betale«, at det altså har en
pris at forurene og slide på natur og
ressourcer, og nogle hævder, at det
svækker vores konkurrence, synes jeg
også, det er på sin plads at minde om, at
nogle af de nye konkurrenter i dag nok
ærgrer sig over, at de ikke fulgte
Europas eksempel og lidt tidligere
forstod, at der ikke behøver at være en
modsætning mellem vækst og et godt
miljø. Ærgerligt, at visse af de mest
indflydelsesrige interesseorganisationer
i EU synes at have fortrængt denne



europæiske børnelærdom under krisen,
hvor lidt for mange efter min opfattelse
har haft lidt for travlt med at lobby imod
miljø- og klimatiltag, som om business
as usual og et indsnævret vækstbegreb
vil kunne bringe den fornødne
innovation.
 
Det er jo netop, det kineserne er ved at
finde ud af: At vækstbegrebet må gøres
bredere. At det er en dyrekøbt vækst, der
først ødelægger natur og miljø. Som man
så bagefter skal rette op på på den hårde
– og dyre – måde. Ærgerligt, hvis
Europa på grund af krisen opgiver dét,
der faktisk har gjort os stærke og stolte
af vores samfund. Det har vi simpelthen
ikke råd til. Hverken politisk og



værdimæssigt eller økonomisk. Bl.a.
fordi prioriteringen af miljø-, klima- og
energiløsninger hidtil har givet os
betydelige eksportmuligheder og dermed
job og velstand. I en verden med stadig
flere mennesker, og deraf følgende
stadig større miljø-, klima- og
ressourceproblemer tyder absolut intet
på, at efterspørgslen efter grønne
produkter vil falde.
 
Tværtimod peger alle prognoser på
nærmest lodret stigende efterspørgsel.
Men hvis Europa vil bevare og styrke
sin position på dette vækstområde, skal
vi være (endnu) dygtigere – og hurtigere
– til innovation, og til at få de nye



teknologier og produkter hurtigere ud på
egne og andres markeder. Her kan vi
lære noget af kineserne. De kan være
længe om at tage en beslutning. Men hvis
de først beslutter sig for at satse på
noget, kan de bringe det til stor skala
overordentlig hurtigt. Tænk, hvis vi var
endnu bedre i EU til at pulje kræfterne
og bygge videre på hinandens erfaringer.
 
Så hvor er de vækstområder, der kan
skabe arbejdspladser i stort tal om 10,
20, 30 år? Min frygt er ikke, at vi ikke
nok skal komme tilbage til økonomisk
vækst. Langsomt vil vi komme ud af
tunnelen, men kommer jobbene med?
Nogle selvfølgelig, men nok? Parallelt
med omstruktureringer og



effektiviseringer sker der også en
udstrakt automatisering i industrien.
Flere og flere robotter klarer monotone
og tunge funktioner i industrien. Det er jo
glimrende, at job, der før i tiden sled
folk ned, nu klares af maskiner, men
hvilke job til mennesker kan erstatte
dem, der forsvinder?
 
Da Kommissionens økonomiske
afdelinger i 2012 analyserede hvilke
sektorer i Europa, der har det største
potentiale til at bidrage netto med flere
job i årene frem til 2020, poppede tre
sektorer op: IT, sundhed (fordi vi bliver
ældre og ældre i Europa) og den grønne
sektor anført af vedvarende energi,



energieffektivisering og
affaldshåndtering/genanvendelse.
 
Samtidig forandres det geostrategiske
billede i disse år med lynets hast. Når de
internationale klimaforhandlinger er så
svære, skyldes det ikke mindst, at de
geostrategiske forandringer og interesser
støder sammen her: Vi så næsten fysisk
de tektoniske plader forskubbe sig på
klimakonferencen i København i 2009.
De fire store udviklingsøkonomier Kina,
Indien, Sydafrika og Brasilien optrådte
her for første gang på den globale scene
samlet som BASIC og modsatte sig
bindende internationale
forpligtelser.Tilsammen repræsenterer
de fire lande næsten tre mia. mennesker.



Samtidig forskyder USAs interessesfære
sig – bl.a. som følge af at amerikanerne,
takket være deres enorme mængder let
tilgængelig og derfor billig skifergas,
går mod energiuafhængighed, hvilket
uvægerligt også på sigt vil præge USAs
strategiske interesser i f.eks.
Mellemøsten. Mens Europa i et par
årtier endnu har udsigt til betydelig
energiafhængighed – selv hvis landene
kommer i gang med at udvinde skiftergas
(hvad ingen EU-politik forhindrer dem i)
og udbygger med vedvarende energi.
 
Vi mennesker har en underlig
tilbøjelighed til at tro og håbe, at i
morgen nok nogenlunde bliver som i



dag. Også selv om historien er rig på
eksempler på, at sådan går det langt fra
altid – ja, somme tider sker faktisk det
utænkelige. Murens fald er et positivt
eksempel, men det, vi frygter mest, kan
faktisk også ske. Vi har vænnet os så
meget til EU – til »Det Europæiske
projekt« – som i snart 60 år har været én
lang fortælling om en europæisk familie,
der blev større og større. Fik mere og
mere til fælles. Arbejdede sammen om
mere og mere ... Og blev rigere af det.
Spørg Polen, Slovenien og Bulgarien. Se
på deres tal, se på vores tal. Men tag så
til Barcelona og tjek temperaturen på
løsrivelseskræfterne i Catalonien. Og
hvad kommer der ud af den skotske
folkeafstemning? Eller af truslen om et



delt Belgien? Det er altså ingen naturlov,
at det succesrige kapitel i den
europæiske historiebog om et kontinent,
der samarbejder i stedet for at slås og
strides, fortsætter i al evighed. Der er
andre mulige scenarier. Det må man tage
med i overvejelserne, når man forholder
sig til EU. Det er langt fra perfekt nu,
men alternativerne er altså ikke
rosenrøde.
 
Efter min opfattelse handler et stærkt
EU-samarbejde i høj grad også om ikke
at svække Europas mulighed for magt og
indflydelse – også idé- og værdimæssigt
– i verden af det 21. århundrede. I den
verden er der ikke brug for mindre



europæisk samarbejde. Der er brug for
mere og måske især bedre samarbejde.
Mere fælles optræden, hvor
uenighederne diskuteres og afklares
hjemme i Europa, før vi samlet kan gøre
os håb om at præge verden med vores
europæiske værdier. Jeg har siddet i
benhårde forhandlinger med Kina, hvor
ministeren på den anden side af bordet,
næsten hvæsede: Jeg repræsenterer flere
mennesker, end du gør. Det var rigtigt,
men som kommissær taler jeg dog med
28 medlemslande og 500 mio.
mennesker i ryggen. Jeg har svært ved at
se, hvordan svaret på tidens store
geostrategiske udfordringer, kan ligge i
re-nationalisering, opsplitning og rullen
tilbage. Det tror jeg heller ikke, det store



flertal af danskere ønsker.
 
Men der er en vis skizofreni i den
danske debat, og jeg kender den også
følelsesmæssigt fra mig selv. Vi er med,
men fodslæbende, nølende og kritiske.
Psykologisk opfører vi os ofte, som om
vi egentlig helst ville være fri for EU, og
i hvert fald vil vi vældig gerne være fri
til at kritisere de beslutninger, der tages,
mere end til at præsentere alternativer.
Men samtidig er de fleste danskere, når
man går dem på klingen, enige i, at EU –
og dansk medlemskab af klubben – ikke
bare er en nødvendighed. Det er også en
fordel.
 



Danmarks placering i og med EU og
Europa må være næste punkt på
dagsordenen. Der skal arbejdes med
fortællingen, med det større perspektiv,
såvel som med fordele og ulemper. For
selvfølgelig er de dårlige historier der
også. Ligesom de også er i Folketinget.
Men vi må derhen, hvor det er naturligt
at konstatere, at nogle i »EU« har
foreslået noget tåbeligt eller gennemført
noget dumt – uden at konklusionen hos
en ret stor del af vælgerkorpset er, at det
så betyder, at EU er dum eller tåbelig,
eller måske skulle vi også meget hellere
melde os ud. Når ægtepar, der har været
gift i mere end 40 år, stadig truer med
skilsmisse »hvis ikke...«, er det altid en



smule patetisk.
 
Nej, vi skal i stedet betragte EU som en
normal politisk kampplads. Jeg tror, det
er bydende nødvendigt, at EU er »big on
big things – and small on small things«.
Og jeg tror også, at EU kun får borgernes
opbakning til at være »big on big
things«, hvis man afholder sig fra at
være »too big on small things«. Der er
da masser af eksempler på ting, som EU
fint kan holde fingrene fra, og som har
givet anledning til diskussioner i
Kommissionen. Tag kvindekvoter som
eksempel. Europæisk bestemte
kvindekvoter er bestemt ikke min kop te
– det kunne EU fint undlade at blande sig
i. Der er masser af andre eksempler,



omend det indre marked, som alle –
inklusive de fleste skeptikere – hylder så
varmt, jo er den største skurk, når det
gælder om at levere eksempler på
»tåbelig« detailregulering (som vi ofte
selv har stemt for ...).
 
Når Folketinget laver tåbelige love – og
tro mig, det forekommer – så truer man
jo ikke med at melde sig ud af Danmark.
Nej, så må man som borger eller som
politiker kaste energien ind i at ændre
tingene, påvirke udviklingen, bruge
indflydelsen. Og eventuelt stemme på
nogle andre. Det er også derfor, det er så
vigtigt, hvem danskerne sender til
Bruxelles. Europa-Parlamentet er altså



et rigtigt parlament, som træffer
beslutninger om mangt og meget, der
påvirker vores alle sammens hverdag.
Kommissionen kan foreslå, hvad det skal
være, men Parlamentets flertal og
medlemslandene skal give grønt lys, før
det bliver til noget. Derfor er det vigtigt,
at de 13 pladser, Danmark har, besættes
af mennesker, der vil lave politik, skabe
resultater og præge de betydende
politiske grupper.
 
Og endelig ville det klæde de hjemlige
politikere, hvis de tog lidt mere
medansvar for EU. Somme tider lyder
det på debatten, som om der sidder et
stort anonymt og ansigtsløst EU »nede i
Bruxelles«, som hen over hovedet på alt



og alle træffer beslutninger om alt
mellem himmel og jord. Det er ikke
virkeligheden. Kommissionen har retten
til at foreslå noget, men kan ikke vedtage
noget. »EU« bestemmer således kun det,
som kan vedtages i det folkevalgte
europæiske Parlament og samtidig få
opbakning fra de folkevalgte europæiske
regeringer. Danske ministre er altså med
til at træffe beslutninger i Ministerrådet
– i øvrigt altid efter at have fået grønt lys
fra Folketingets Europaudvalg. Danske
Europa-parlamentarikere kan gøre deres
indflydelse gældende. Danske
embedsmænd præger dygtigt det
lovforberedende arbejde. Danske
organisationer ved, hvordan de skal



arbejde for at fremme sine synspunkter i
EU.
 
Så EU er ikke kun de andre. Vi er en del
af EU. EU er også os. Dermed er det
også vores ansvar at præge foretagendet
og dermed Europas fremtid. Det er
faktisk muligt.
 
En otte-årig gut blev på en skole i
Bruxelles bedt om på en globus at
udpege Europa. Njah... det var lidt svært
for den meget unge mand, men så kom
det: »Det er i hvert fald omme ved de
små lande...«
 
Der skulle Europa jo nødigt ende. Det
kræver, at EU-systemet må besinde sig



mere på dem, det hele handler om.
Borgerne. Til gengæld må borgerne også
prøve at se tingene i et perspektiv, som
rækker ud over den enkelte irriterende
detalje eller sag, som man er politisk
uenig i. F.eks. var rigtig mange danskere
glade og stolte, da udvidelsen faldt på
plads. Nu er glæden unægtelig aftaget,
og de dagligdags problemer skygger.
Jamen, så lad os løse dem på dén
politiske kampplads, som EU er, mens vi
sender en tanke til Frau Brandeis, Matjo,
hans onkel Carnogursky og aktivisterne i
Solidarnosz.
 
Europa har altid været bøvlet. Igennem
århundreder var kontinentet præget af



indbyrdes krige. I år markerer vi 100-
året for begyndelsen af den første af to
store ødelæggende Verdenskrige. Mine
bedsteforældre oplevede begge krige,
mine forældre oplevede besættelsen som
børn. Derefter fulgte Europas deling med
kold krig, Jerntæppet og Muren. Det var
det Europa, jeg voksede op i.
Grækenland havde militærkup i 1967.
Spanierne levede under Franco indtil
1970erne, mens Nellikerevolutionen i
Portugal først i 1974 satte en stopper for
diktaturet dér.
 
Europas problemer begyndte i sandhed
ikke med EU, og de går heller ikke alle
sammen væk med EU. Men EU har været
og er en ganske effektiv ramme om at



løse nogle af problemerne. Fredeligt.
 
Tænk, om vi i et par uger lukkede
grænserne igen i Europa. Tænk, om vi
droppede det indre marked. Rullede EU
tilbage. Bare som et eksperiment. Jeg er
helt sikker på, at mine sønners
generation fluks ville kræve at få det EU,
de kender, tilbage. For dem er åbne
grænser, og muligheden for at kunne
rejse ud og uddanne sig og arbejde i et
andet EU-land noget helt naturligt. Noget
de tager for givet – uanset om de vil
benytte sig af mulighederne eller ej. I
deres generation føler mange sig helt
naturligt som både danskere og
europæere. Vel er den generation vokset



op i krisens skygge. Men ikke i krigens.
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