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Heidi Avellan. Så här gör du midsommarbordets
snyggaste snaps:

Öppna toppen på en tom mjölktetra och ställ flaskan i den. Peta ner blommor
och blad runt buteljen och fyll på med vatten – snofsigast är det att dekorera
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med samma örter som kryddar brännvinet.

Ställ in i frysen.

När vattnet frusit och det är dags att servera får isblocket tina lite grann, sedan
går det lätt att riva bort kartongen. Och beundra den frusna blomsterkonsten,
som också håller flaskan kyld.

Det var det enkla och billiga.

Nu till själva drycken.

Inköpt på Systembolaget? En parkeringsplats nära dig? Eller på andra sidan
Öresund eller Fehmarn Bält? I de två första fallen duger svenska kronor bra. I
det sista behövs euro – som snart kan bli valuta redan på andra sidan
Öresundsbron.

Danmark väntar med spänning på den nya konsekvensbeskrivningen av de
fyra danska undantag som tillkom när folket sagt nej till Maastrichtfördraget
1992:

¿ försvarssamarbetet

¿ rättsligt och polisiärt samarbete

¿ euron

¿ unionsmedborgarskap – blev i praktiken överflödigt när Amsterdamfördraget
1997 slog fast att EU-medborgarskapet bara är ett komplement till det
nationella; ofta talas det därför bara om tre danska undantag.

Rapporten är beställd av folketingets EU-utskott och framtagen på Danish
Institute for International Studies, DIIS. Den är färdig, skriven och
korrekturläst. Men publiceras först den 30 juni.

Vilket mötts av hård kritik.

Konspirationsteorier florerar bland EU-skeptikerna på det politiska fältets
vardera flank. Enhedslisten och Dansk folkeparti hävdar att de EU-positiva
partierna försöker utnyttja läget och lägga locket på debatten om en

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Twe e tTwe e t 0

0

   E-posta länk till artikeln

   Skriv ut artikeln

Mest läst på Opinion

”Sjukvården f år ö kade resurser
2013”
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kommande EU-omröstning.

”Det vore naturligt att offentliggöra den när den är färdig. Det är en rapport
som vi allesammans går och väntar på”, sade Dansk folkepartis EU-talesman
Morten Messerschmidt nyligen till nyhetsbyrån Ritz au.

Men Ian Manners, koordinator på DIIS, är bestämd: det handlar bara om att få
rapporten tryckt. Under tiden får ingen se den, innehållet är inte känt utanför
den lilla krets av forskare som tagit fram den.

Inte ens beställaren får den i förväg.

Danmarks statsminister Anders FoghRasmussen sägs ha ambitioner.
Europeiska ambitioner. Och försvinner de danska undantagen förbättras hans
chanser att bli vald till ordförande, ”EU-president”.

Därav brådskan.

Det kan vara en förklaring. Men faktum är att undantagen överlevt sig själva.

Världen har förändrats de senaste femton åren. Efter den 11 september 2001
pågår en terroristjakt. Euron har spritt sig över Europa – och fungerar i
praktiken som betalningsmedel långt utanför. EU har vuxit till 27 medlemsstater
och nu ratificeras ytterligare ett fördrag.

Så snart den nya rapporten kommer väntas besked om en dansk
folkomröstning. Att det blir i höst tror många, men frågan är om den gäller alla
undantag på ett bräde. Euron kan lämnas utanför – för att frågan är politiskt
komplicerad.

Ändå är kronan fast knuten till euron. Danskarna drar alltså inte nytta av
eurons fördelar, men kan inte heller justera kursen på den egna valutan. Och
en färsk opinionsmätning visar att 47 procent vill byta, medan 45 vill ha kvar
kronan.

Heidi Avellan

Dröm, skam och
fattigdom

Sanningen med egna ord
(SD)

Berätta om Skåne 2.0
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Vad gäller försvarssamarbetet finns en uppriktig önskan om förändring – så att
Danmark får delta i EU-ledda fredsbevarande aktioner och inte bara FN- och
Natouppdrag. Också polissamarbetet i kampen mot grov brottslighet och
terrorism ses som angeläget. Detta är ett av de snabbast växande områdena
för EU-samarbetet – och har medborgarnas stöd.

Att stå utanför gör Danmark handlingsförlamat.

På midsommarens toppmöte i Bryssel diskuteras effekterna av Irlands nej till
Lissabonfördraget. Detta no ställer till det också i Danmark: Berlingske
Tidende tror att de flesta politiker nu tvekar om slopade undantag, men menar
att det brådskar, så att Danmark på allvar kan ta ”ansvar för utvecklingen av
frihet, välfärd, mänskliga rättigheter och demokrati i världen”.

Tidningen tycker att den danska regeringen trots allt skall slå till med en
folkomröstning – ”tidpunkten blir varken värre eller bättre av att vänta”.

Sedan kan Stockholm följa efter.

För två valutor i Nordens största storstadsregion är osmidigt – inte bara när
det gäller spritinköp. Dumt och dyrt för oss konsumenter. De enda som tjänar
på det är växlingskontor och banker.

Låt oss lägga sju blommor under kudden och drömma om euron.

Fast oavsett valuta kvarstår den knepigaste frågan:

Aalborg, Absolut eller O P Anderson?

Adjö till knattar, kök och
kyrka

D-i-k-t-a-t-u-r, helt enkelt

”Hindren kring Sundet
inte acceptabla"
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