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EUROPA-UNION
Demokrati - Fred

Af Johan Galtung

(Oversættelse Ebba Larsen)

1. Diagnose:

Demokrati
EU er blevet beskyldt for at “mangle demokrati”. Det kom tydeligt til udtryk i ud-
kastet til en ny europæisk traktat. Udkastet er blevet bedømt som et resultat, 
der er skrevet af og for jurister eller af og for eurokrater, der specielt erklærer sig 
enige i artiklerne 115-448, som indeholder hovedpunkterne i EU-parlamentets po-
litik. Udkastet afviger fra andre traktater ved at være meget langt, uforståeligt og 
meget detaljeret, mens det samtidigt er meget kortfattet, hvad angår ligestilling 
mellem kønnene og sociale og arbejdsmæssige rettigheder, som normalt hører til 
i en traktat. Desuden foreslås det, at EU’s politik underordnes Den Europæiske 
Centralbank, at EU underordnes NATO, og at militærbudgettet kan øges − og det 
hører heller ikke til i en traktat. En traktat må ikke indeholde konkrete forslag, men 
derimod menneskerettigheder og regler for udførelse af de konkrete beslutninger.
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Desuden var det kun i nogle områder af den vestligste del af Vesteuropa, at 
folkestemningen var positiv. F.eks. var den ikke positiv i Tyskland og Italien, og 
Spanien fejrede den uden debat, som var den en fodboldkamp. Det mest demo-
kratiske indslag var en bevidst offentlig undersøgelse i Frankrig og Holland, både fra 
vestre- og højrefløjen. I Frankrig blev den afvist den 29. maj 2005 af 55% (hvoraf 
71% var arbejdsløse) og i Holland af 62% den 1. juni. EU-ledelsen responderede 
særdeles udemokratisk ved at anklage dem for at være anti-EU i al almindelighed og 
imod Tyrkiets medlemskab af EU i særdeleshed. Euro-barometret viste, at kun 6% 
i Frankrig og 3% i Holland interesserede sig for Tyrkiet til trods for, at begge lande 
er meget pro-EU. EU-ledelsen skulle have ladet demokratiet fungere og have takket 
de to landes folk for, at de afviste et dårligt udkast, at de satte spørgsmålstegn ved 
dets indhold og for at have inviteret dem til at deltage i en ny proces. I stedet er 
processen nu lagt på is. 

Fred
Den Europæiske Union har man med rette kunnet betragte som et fredeligt samfund, 
hvor krige mellem staterne er højst usandsynligt. Desuden har Unionen været i stand 
til at være imødekommende overfor Tyskland på trods af nazismens grusomheder. 
Problemet er nu, om den fredsskabende evne udvides til at omfatte resten af verden, 
der er plaget af kapitalisme kontra barmhjertighed, af statsterrorisme kontra ikke-
statsterro risme, af statsmagt kontra nationalfølelse, af kristendom kontra islam og 
af USA kontra Vesten kontra resten af verden. EU handler sandsynligvis efter det 
første alternativ, der opfordrer til en positiv åbning mellem kristendom og islam. 
Det blev præciseret i EU-OIC-aftalerne februar 2002 et halvt år efter 11. september. 
EU har en omfattende liste over “terror-organisationer”, og det står i vejen for 
neutralitet. Desuden er 11 af EU-medlemslandene tidligere kolonimagter, og deres 
interesseområder dækker en stor del af den ikke-europæiske verden. Når et land 
har et underordnet forhold til USA, skal det uden videre acceptere USA’s måde at 
anskue verden på. Det er kun enkelte mindre medlemslande, der ikke er i Nato.
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2. Prognose:

Hvad angår fred, så vil EU følge USA’s politik i en vis udstrækning, for hvis USA-
imperiet skrumper ind, så er EU villig og i stand til at blive den nye supermagt og 
verdensherre. Hvad angår demokrati, der er grundlaget for EU, så kan man roligt 
sige, at det ikke vil komme til at stå i vejen for eller begrænse ovennævnte mål. 
Udkastet til traktaten brolægger vejen til målet.
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3. Terapi:

EU har introduceret sig som en fredelig supermagt, der står til rådighed som 
mægler og forsoner og som en model for andre − f.eks. i Mellemøsten for Israel 
og tilgrænsende stater med en militærkapacitet, der svarer til denne intention, 
og med et rimeligt forsvar. Til større processer er det nødvendigt at underordne 
sig UNSC og udføre et systematisk arbejde for at skabe gode relationer til andre 
regioner − f.eks. til AU, SAARC og ASEAN, og de latin-amerikanske, islamiske (som 
OIC fra Casablanca til Mindanao) og østasiatiske samfund. EU bør ikke påtvinge 
demokrati noget sted overhovedet, men vise det ved eksemplets magt, og ved at 
respektere alle parter i de forskellige konflikter, herunder EU’s medlemslande og 
herunder deres folkeslag.
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