
farliqt IU-mct.stånd

l'ied personli-o erfarnhet av både första och ancra världeskriget, enliEt gvensk
Uppslagsbok I 723 000 respektive 1J 254 000 stupade r:il-1tär'er, presenterade
l',r INST0li CIiURCHILL den 15 september 1946 i Zijrj,ch sin vision om ett IuropasFörenta stater. l{en Caspar I{il-sson citer.ade 2015-09*0f inte den världsberömde
Churchill utan någon STfVE i-l lLT0tl r sorn tydligen varit rådqivare til-1, David
Carneron riien'R€EB bytt uppfattning ooh p.1-äderat för Storbritanniens utträde ur
fU inför omröstn:i-ngen den 23 juni.
0avsett vem som an§,ar uad borde vä1 all-a kunna förstå s,kill-6aden rnellan å erra
sidan de väldlga katastroferna under 1900-ta1et och nåEra ti11fät1iga skavEnker
hos EL.

0m EU existerat redan 1910 och hå1-fit för påfrestningarna därefter hade mänsk-
l-iahet.en besparato Första världskriqet, Syska revol-utionen, kommunistterrorn
däref ter, Andra värl-dskriget och För:Lntel-sen nrn.

Det är fufl-t möj1igt, alt upplösningen av Jugoslavien på 1998-ta1et lett till
ett europeiskt storkrig octr därrned värl-dskrig om EU dä inte existerat.
5em stöd för sin EU-skepsis radar Caspar Ni-lsson upp någca exemp€i- som man har
anledning tro är de sem CN s.jäIv anser bäsl. Annars haCe han ju byti et dem mot
aågra i:an 'l'unnit bätt"re, Jag ska här kort bemöta dern. Han påstår att de består
av rejä-L substarqs.

ELi påsruås sedan 2018 har produc ereL J 859 nya 1agar. llan närnner doek !_nte o atL
Snerige sedan dess preducerat f.l-er. Ar 2010 blev det 2 0?6 SFS, Då är att märta,
ati Sverige har ea 'i O rniljoner inuåna::e rnedan EU har ca 508 mi-J,Joner och dessuton
ett större aniaf olika språk oeh andra särskilda förutsäi.iningar per medlems-
land' Han nämner .nte heller, al-r fU-parlamentei har ra 65C -ledanörer för 5gC
mil joner invånare medan Sverige betaöver 5rI9 l-eCarröier iör e a 10 mil joner invånaie.
lnnan nan oåta1ar ,cr endeL i annans ögon bör bjäikeii i Ce egna ha avl_ägsnais.
I Danii:alk iE-l islkade peiirikern a nägsn EU-iörordnin-c" fien uad ä: det jämiör."
6^, ;^ L^t! i-Lureu ue ite-Lr :-nnenska svenska eskapaderna, oå rnrndre än si'" halvår Rlksreuisionon
Xerel j.nska Instiiuetei cci: den nera personli-qa 1ögnen fiån flcna Sah! in? Inr;an
dessr avskafiandet av 6iet kemriunal a självstyret qenom den mellankorilnunala et iän1-
Gingen oeh upphär.,andei av den Erund-l-agsf äsia par'1 aoteniarj.smelr genom DC3

CN påtal-ar s'i utenhe'u i vi ssa f al ! som eti den:okrai,i ski prebiem. Vissi bei:över
EU i rnånga hänseencen förbäitras och demokia'uiseras ytieeiigare exempleuis med
öve= he.la r::nionen verklpäd" poliiiska pariier eeh fiied över heia tgilionen verkande
massrnedier. Piere jr-rsi det exenipel CFJ nämner är hel-t rstan betydei se. Var ech en,även Cto', förstår ju, att em två ell-er flera parter önskar l*a men inte iår hå1ia
s.l-utea möten så rreijts de ändå f ör över1äggningar :i her'rliqhet- i nrian det of f eniLigamötet äger rum.

Just beträffande lusket hros Uol-ksuagen behövs det "mera IUF. Redan före,Första
världskriqet drev pr esident Theoder, RooseveLt geraom den vikiiqasie ar:1iiirr"rsilao-
stiftningen i USA. El-.i måste myeket kraftful-1are uppträda mot säriRtresseno Därkan USA tjäna som exenpel. A propos detia, hur tron Cri USA fr:ngerat, on varje
stat sku11e haft sirr egen eenirafbank oeh sim egen valeta? Samira iråga kaa stäi1as
bet.räffarqde Indien ooh Sydairika"
Det behöver inte a1ls vara ett- bevis på, att IU är jbn stinkande dypöI av ks11ek-
ektiv korruption fl6rkl-add tii-1 irqternationell idealismU när en EU-parlamentariker
röstar trvärt emot sitä. hemlandsparti-. Det kan istä11et vara ett bevis på, atö
hernlandspartiet instruerat parlamentarikern ati göra så efl'tersom öuerenskommel-
seraa i IU-parlanrent.et ingås rned andra g]rupperingar och gä1I-er aadra fråEor än
i hemlaridsparlamentet. Det kanske ti11 och med )ror.e en demokratj.sk förde1, orn
parlarnentarikerna mera represeEter-ade sina vä1jare än sina partiorEanisationer.
I dett.a hänseende står kongr.essleci-amöterna i USA fri-are.
EU-kritiken blir direkt farliE aär den kons.ekvent bortsrer från de förfär1iqa kata-
stroler som fl-l är avse-tt att. oeh hittills lyekats förhindra upprepr1ir,rg av, Där-
med är inte saqt, att EU inte slänci igi måste förbätLr:as,, Har det kommLt in nä-så:Ieri ett växthurs är det i aLlmänhei, bättre, att- genas:l avlägsna nässio:rr.ta i stä11etför att riva hela växtl,rusei.
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