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,.: ii annat exempel på att det ärkom_
llr,rerat, mm äyen ogenomtängligt
ldr,JdÅ lråD Danmark. 2oo4 qrtl jilska
potrllker o(h försokre b(Bripa fU:§
ror ordnDg I88J 2oo4) q6 koordine_
rraB .rr- soeialförs;kringar. Dåvarande
statsimrslern _Alder: Fogh Rasmussen
gtcK ul.ocft_sade atr osreuropeerna, soD
oa .tulte hli medleDmdr, inre skulle
Jå liUgång rill de danska rälftrdssys.
re,men..Der visade sig dock att de irre
r.t«rBl iade lörsrålr r ad de skrer under,
tor de hck bäde kommissionen och
hU--do_msrolen pj s;8. när de införde
1 aLtardsbegränsningar 2oro. 2orr togs
begränsningarna bort.

Detta exempel vlsil också att det är

lTT-1ll.p"llg för någon brirrisk reger_
mg alt iå del (EI4 an fungera till vuio-r_

de1. Iast i just det hiir åLlet va det Dan_mrL som 6ck göra den erlarenheien.

. Delar avEU-sysremeL jr hemLghers_
nr1lI i 5lg slälv. efiersom .trjalog._moren
mellan iorc Eadare for kom,io, .n,
tu-pdriamenret och minj5rerr;der. där
J.giörsiag behandlas ar slurna oc\ uran
ms\ n. De tra är en slon demokrarirk
problem.

. En amar exempel på hemligher.m-ke
n ir arr irdusrril<omissionirin ArLoruo
I ajd hade flera mören med Volkswa

gens lednirg_årn loro-ror { och d; vissre
oft.dlt dre)elL,ilarnas ursldpp.\ ärden var
Ierdktlga. Hdn &iorde nge. år detra.

^ommssrondrer. "om rilj etemoel Ta-
1rru, orh prJmenruiker I ar ofia'moren
med oltlid Iobbi orgaru.arioner eller rore_
lag. tlerd gånter har der h"rr arL man hu

.:'"..r,-r]:"r r*:årka. beskriming :irr Jr.\.r n!Tor ( .arB. rarl " beskrimiag
oet."le:.mugd E, _r:,lue sol l,.n

lcLaB_ uerra artorstås också ett exempel
en .nnl,ande d1pöl ar I orleknr Lorrro.
non lorkl;dd dlirrernan nell ,do, ,-'-

l"gr tagtorllagi som - ,ul. ,.1 äLil" r"
reldg. D(ild äI lorsrås ock a err etemoel

der.Je:_muga E, -r:,lue sol l,.i
sKrr|d Lnde- oå Årr lösa EL,:, pt obJem
meo mera LJ, soD n5så FL _nn.iri.,rur.u ucLd tru, soD u5sa tu _posirv"
ledae lörcsl,ir leder bua ri.ll an årnu .der

EU-positiva

Gen .nntrnde d)pöl ar I olleknr Lorrro.
noi lorkl;dd dlirrernau nell rderr"'-

l$§*gg:ip-l- t LöRDAG 3 sEPTEMBER 2or6 435

#,@

dealim
Det är inte oyadigt 
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' | -; d: dE-r ret. De l."r +lori , -l de'-;)-:.-j ie r' o:h ci":r:.1-pas."r Ceru,,
: rJrkJ jnero-,P ocl sa nå dtn

q.cker som Hilton. näU.äri i.äa. ."-
tione[Ja parlmenreq och fure i El.] är en
Dattre väg att gå.

Detärinreovanrigtattgu-r"rturur**i-iffi ffi J;ffi fif

Alla ska yaralika infor lagen
Fölletongen med unq-
dcmsministerns onl k_
terherskorninE forriäter
Hur någon kai tro oå att
man efter tr.å glas r,-il ftza
timmar senue uppmäter
o,2 pioDille är ofattbarr.
Naturligtvis har hon
druckit mer, men en S_
ministeas ord ifråsasätts
aldrig. Hon erkaräe och
rzr beredd aft ta konse-
kvenserna i form av böter

och eventueilt.ildraset
korkort en tid.

Då inträffar det oerhorda
att åldagnen ifrågöatrer
erkannmder tillJbrdei
för miaistem och vill låta
utreda saken. ,,Ett 

erkän-
nande mir i natten till en
pohs km bebo oå sh-ess
elJer något liloande '. en-
ligt åldagaren.

Har aldrig hort på

maken. Polisens mätin-
strument skall också i
efterskott undersökas,
trots att der inför varje
mahugSInSatS noggrant
kalibreras. Sa rultaii.år.
skattepengar på. Nu har
en toppadvokat inkallats
för att fria ninistern, som
trots brott o.h avgång pa
egen begäran erhål1er r.<
niljoneri ersättnitg.

Jag har sutrir nimide_

man på oriikneligt antal
råttegfu gar i rattfyllerimil
men aldrig upplert något
llknande-

Jag km guantera att
herr Svension doms oav-
sett erkämande eller ej,
urm enban på poliseni
mämiag. Lagen skall inte
gora skilhaä pa folh men
hö.ar det uppenbart att
sa skea

Carl"Axel Roslund
GAida Hadziatic särbuh"ndtr.. 
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