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"Blæs på løgnene den 28."" 
E fter den sidste måned føler vi os allere

de stopfodret med ja-sigernes advar
sler, med Amsterdam-traktat og med EU; 
men bare vent: Disse sidste uger op til den 
28. maj vil blive nærmest ulidelige med hen
syn til ja-propaganda. Men heldigvis kan 
man da konstatere, at intet er nyt fra den 
front, og at vi har hørt det hele før: Det bli
ver simpelthen frygteligt i Danmark, hvis 
danskerne er så frække og utaknemmelige 
at stemme "nej" ... Arbejdsløsheden vil stige 
til uanede højder. Renten vil stryge lige lukt 
til vejrs. Investeringerne vil udeblive. Vi kan 
vente noget nær en miljø-katastrofe. Vi bli-

- Pia Kjærsgaard 

versmidt ud af Europa. Ja, og så får vi gi
vetvis krig ret hurtigt ... 

Og selvfølgelig er det da ikke rigtigt. Det 
kan man da sige sig selv! Men hvis man i 
øvrigt forlanger beviser for, at man ikke 
over en dørtærskel kan stole på ja-trusler
ne, behøver man bare at skrue klokken seks 
år tilbage. Det var i 1992, i månederne op til 
afstemningen om Maastricht-Traktaten, 
den 2. juni. Kan alle huske det? Ja-melodi
en var den samme: arbejdsløsheden, renten, 
inflationen, investeringerne, udsmidningen 
og freden. Miljøet var det endnu ikke kom
met på mode at snakke om dengang. 

Men heldigvis gav danskerne sig selv en 
enestående mulighed for at afsløre propa
gandaen. Vi stemte nej tak, og vågnede op 
dagen efter festen - ikke til tømmermænd 
og kaos - men til en forstående og rosende 
europæisk presse og til taksigelser fra en 
række europæiske folk. Ja, en indflydelses
rig avis som The Times var ligefrem be
gejstret og fuld af lovord om det lille land 
mod nord, som " ... havde reddet de_mokratiet 
også for det britiske folk". 

Og månederne efter? Tjah, renten, lå 
såmænd solidt og sikkert, hvor den lå. Be
skæftigelsessituationen ændredes ikke en 
tøddel. Investeringerne i Danmark steg fak
tisk markant, og udenlandsk erhvervslivs 
interesse for at åbne afdelinger i Danmark 
havde aldrig været større. En inflations
stigning udeblev ligeledes. Vi blev aldeles 



heller ikke smidt ud af Europa. Og så blev 
der for resten heller ikke krig ... 

Regeringen har jo i denne afstemnings-kam
pagne nok måske frygtet, at danskerne vil
le blæse på alle profetierne om økonomi og 
beskæftigelse og flæskepriser, og derfor har 
man for at være på den sikre side under
streget, at nok er denne side af sagen da 
uhyre vigtig, men det allervigtigste denne 
gang er dog at Amsterdam-Traktaten er sel
ve "freds-projektet". Man har i virkelighe
den ladet forstå" at hvis man stemmer ja, 
går man ind for fred, og hvis man stemmer 
nej, går man ind for krig. 

Jeg ved stadig ikke, hvad man har forestil
let sig, der ville ske med stabiliteten i Eu
ropa, hvis danskerne forhåbentlig vælger at 
sige nej tak til mere union. Er det noget med 
at Frankrig og Tyskland og England ryger 
på hinanden, og begynder at sende missiler 
af sted til højre og venstre? Er det noget 
med, at Danmark vil gå i totterne på Sveri
ge og Finland? Er det noget med, at Holland 
og Belgien vil sende en fælleshær af sted 
mod Portugal og Spanien? Jamen, hvad er 
det, Anders Fogh Rasmussen, Pia Christ
mas-Møller og Poul Nyrup Rasmussen fore
stiller sig? 

Er disse politikere da overhovedet ikke klar 
over, at de europæiske stater i 50 år - med 
borgerkrigen i Jugoslavien som undtagelse 
- har levet i fred og fordragelighed med hin
anden, og det i en lige så lang periode lyk
kedes at holde kommunisterne stangen. Og 
at alt dette slet ikke havde det allerfjerne
ste at gøre med hverken Kul&Stål-Unionen, 
Fællesmarkedet, EF, EEC eller EU; men 
nok så meget at gøre med et fortrinligt, 
stærkt og sammentømret NATO-samarbej-

de under USA's ledelse. 

En meget væsentlig ting, somja-sigerne me
get nødig har villet snakke om op til den 28. 
maj er nedlæggelsen af Danmarks grænse, 
som bliver resultatet, hvis vi accepterer Am
sterdam-Traktaten. Den side af sagen har 
Dansk Folkeparti til gengæld gjort meget ud 
af. For os er dette nemlig det helt afgørende 
ved traktaten. Man har indopereret Scheng
en-aftalen i traktaten, og det betyder, at selv 
når Danmark på et tidspunkt i fremtiden 
har fået nok, gives der ingen muligheder for 
at udtræde af samarbejdet. Dermed er det 
slut med det danske folks ret til at beslutte, 
hvem vi vil lukke ind i vort land - og hvem 
vi ihvertfald ikke under nogen omstændig
heder vil lukke ind i vort land. 

For hvad sker der, hvis grænsen lægges 
åben? Ja, der er mange grimme perspekti
ver. Noget af det mest skræmmende for mig 
er oprettelsen af de såkaldte baglandspa
truljer - og den tanke at den tyske ordens
magt skal til at operere dybt inde i Dan
mark. Med muligheden for at standse over
løbere på selve grænsen væk bliver det 
næste skridt, at danskerne skal til at vise 
identifikationskort i eget land - bare for at 
bevise, at vi har lov til at være her. Det be
høver vi ikke at finde os i. 

Jeg anbefaler danskerne at stemme "nej" til 
traktaten. 
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".stem nej i maj! 
N år Amsterdam-traktaten med 

Schengen-aftalen nedlægger Dan· 
marks grænse, bliver vi danskere mag
tesløse overfor indstrømning af narko, 
flygtninge og illegale indvandrere. 

Det er med andre ord Danmarks grænse, det 
gælder, når vi den 28. maj afgiver vor stem
me ved folkeafstemningen. 

Alle, der tænker og føler dansk, bør derfor 
stemme "nej" til Amsterdam-traktaten. 

Udfra motto' et "Stem Dansk - Stem nej" vil 
Dansk Folkeparti vise de positive sider af 
dansk selvstændighed og suverænitet. Vise 
at Danmark godt kan selv. At vi skal have 
et godt naboskab med vore nabolande, men 
at vi jo ikke af den grund skal flytte i kol
lektiv! 

De fleste andre partier vil hævde, at Dan
mark fortsat med Amsterdam-traktaten er 
et selvstændigt land. Det passer ikke. Dan
skernes ret til at bestemme over egne for
hold fjernes gradvist med EU-samarbejdet. , 

Før du afgiver din stemme den 28. maj, bør 
du derfor spørge dig selv: 
"Hvad skal der egentlig til, for at Dan-

mark med fuld ret kan betegnes som et 
selvstændigt land?" 

Skal Danmark kunne føre sin egen uden
rigs- og sikkerhedspolitik? 
Skal Danmark selv bestemme hvilke ud
lændinge - og hvor mange, der skal kunne 
tage ophold i Danmark? 
Skal Danmark selv bestemme, om vi vil 
bevare vores grænsekontrol? 



Man kunne stille en række andre spørgsmål 
- s·om eksempelvis om vi danskere skal fin
de os i at blive overvåget af EU-satellitter -
eller om Bruxelles skal bestemme, om dan
ske børn, hvis de har lyst, skal have lov til 
at tjene en ekstra-skilling. 

Men med EU er det sket! EU har nemlig 
med Maastricht-traktaten taget en god del 
afmagten - og snupper så med Amsterdam
traktaten yderligere en stor bid. 

Alternativer? 
Men hvad sker der, hvis Danmark stemmer 
dansk - og dermed nej - den 28. maj? 
• Bliver vi smidt ud af EU? 
• Falder Amsterdam-traktaten væk? 
• Starter der en ny krig i Europa? 

Selvfølgelig starter der ingen krig, selvom 

det jo næstener det, man får indtryk af. Ja
sigerne fortæller forbavsende lidt om den 
stadigt snævrere union. De vil meget helle
re tale til følelserne og om "fredens projekt", 
selvom de samtidig skoser de vielgere, som 
udfra positive følelser til deres fædreland, 
vil stemme nej! 

Formelt vil resultatet af et dansk nej være, 
at Amsterdam-traktaten bortfalder. 

Reelt er der dog nok ingen tvivl om, at et 
dansk nej vil medføre et forløb lignende det 
efter det danske nej den 2. juni 1992. Der vil 
få dage efter et dansk nej blive afholdt et 
møde mellem EUs udenrigsministre, hvor 
de øvrige lande vil spørge Danmark, hvad vi 
skal have, for at de andre lande kan få lov 
til at fortsætte ratifikationen. 

Dansk Folkepartis krav 
efter et nej den 28. maj 
For Dansk Folkeparti er det afgørende, 
at Danmark fortsat er et selvstændigt 
land. Det er et kardinalpunkt, at Dan
mark udtræder af Schengen-samarbej
det og suverænt styrer grænsekontrol 
og asylpolitik. På det punkt vil Dansk 
Folkeparti ikke give køb. 

1. Danmark skal ud af Schengen-konventi
onen og dermed friholdes for de forplig
telser, der følger af konventionen - her
under fælles EU-regler om grænsekon
trol, asylpolitik m.m. 

2. Danmark skal frit bestemme, om og 
hvordan vi vil bevare grænsekontrollen 
til vore nabolande bl.a. for at sikre, at 



falske asylsøgere, våbensmuglere, nar
kosmuglere o.lign. ikke i stort tal søger 
til Danmark. Vi vil med andre ord selv 
kunne bestemme, hvilke udlændinge, 
der må opholde sig i Danmark 

3.Danmark skal holde sig uden for en fæl
les udenrigs- og sikkerhedspolitik her
under den fælles analyse-enhed samt 
forskellige former for flertalsbeslutnin
ger, som med traktatens loyalitetsfor
pligtelse vil forhindre Danmark i at føre 
sin egen suveræne udenrigs- og sikker
hedspolitik. Det betragter vi som en ka
tastrofe for Danmark. 

4.Danmark skal udtages fra den målsæt
ning, som er i traktaten vedrørende et 
fremtidigt fælles EU-forsvar, således at 
Danmark kan føre sin forsvarspolitik 
gennem NATO-samarbejdet alene. 

5. EF-domstolen skal reformeres, således . 
at domstolen alene skal være fortolkende 
på baggrund af vedtagne retsakter lige
som nationale domstole og ikke være 
rets-skabende som EF-domstolen er nu. 
Samtidig skal EF-domstolens målsæt
ning om at skulle medvirke til EU-inte
gration fjernes. 

6.EU-borgeres stemmeret ved kommunal
og amtsrådsvalg skal afskaffes. 

7. EU-borgeres automatiske ret til ophold i 
Danmark samt sociale ydelser i tilknyt
ning til arbejdsplads skal fjernes (bl.a. 
Rådets direktiv 68/360, Rådets direktiv 
73/148, Rådets forordning 1612/68 samt 
EF-forordning 1408171). 

8.Det Indre Marked skal afgrænses kraf-

tigt, således at EU ikke blander sig i for
hold, som de enkelte lande selv kan va
retage. Det om-sig-gribende misbrug af 
Det Indre Markeds mulighed for flertals
afgørelser skal derfor standses. 
EU's regler skal i det hele taget gåes 
igennem med tættekam for at luge ud i 
EU-lovgivningen. Dette vil ramme hele 
vejen igennem EU's lov kværn og vil såle- . 
des naturligvis også berøre "Det Indre 
Marked", som misbruges til at lave EU
lovgivning på snart sagt alle områder: 
Skiltes udformning, agurkers krumning, 
forbud imod tobaksreklamer osv. 

Herudover kræver Dansk Folkeparti, at 
Danmark i forbindelse med institutio
nelle ændringer ikke sælger ud af føl
gende: 

1. I Europaparlamentet bevarer Danmark 
sine 16 medle=er. 

2. Danmark skal selv fortsat udpege kom
missær. 

3. I Ministerrådet skal Danmark beholde 
sin forholdsmæssige stemmeindflydelse. 

4. Dansk skal fastholdes som sprog - både 
formelt og i praksis. 

5. Ko=ende traktatændringer skal god
kendes 
a) af alle lande 
b) i Danmark ved folkeafstemninger 
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