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Dansk Folkeparti fik ret
LEDER

R

et skal være ret. Det har vist
sig, at Danmark godt kunne få
en aftale om samarbejde med
Europol, som er (næsten) lige så god
som et fuldt medlemskab. Ligesom
Dansk Folkeparti forudså op til folkeafstemningen om det danske retsforbehold i december 2015.
Hvis man har fulgt mediedækningen både før og efter afstemningen,
kunne man ellers få det indtryk, at
det ville blive komplet umuligt, og
at Danmark ville blive en retsløs plet
på det europæiske landkort, når vi 1.
maj forlader Europol. En sikker havn
for internationale forbryderkarteller,
svindlere og distributører af børneporno. Men sådan ser det ikke ud til
at gå. Regeringen har nu fremlagt et
udkast til en aftale mellem Europol og
Danmark. Hvis Europaparlamentet
og Ministerrådet velsigner udkastet,
kan dansk politi fortsætte samarbejdet med Europol som før, bortset fra
enkelte undtagelser.
DF anbefalede sammen med EL og
LA et nej til at ophæve det danske retsforbehold i 2015. De tre partier ﬁk som
bekendt deres vilje, og det er derfor,
Danmark nu må forlade Europol og i
stedet får status af ’tredjeland’.
Dansk Folkeparti har gennem hele
forløbet garanteret den danske befolk-

ved @monggaard

holdt sig for gode til at drille nej-partierne. Inklusive denne avis.
Selvfølgelig har der været grund til
at kritisere nej-partierne – ikke mindst
Dansk Folkeparti. For eksempel lovede
partiet, at de ville bakke op om en ny
folkeafstemning om Europol, hvis det
ikke lykkedes Danmark at få en såkaldt
parallelaftale inden 1. maj i år.
Kort efter valget vendte partiet på en
tallerken og ville ikke længere støtte
sådan en afstemning – med mindre
de også ﬁk en folkeafstemning om det
europæiske grænsesamarbejde.
Ikke desto mindre var det forkert på
forhånd at afvise partiets forudsigelser
om, hvor god en aftale Danmark ville
kunne forhandle med Europol.

”

I det store hele går det
langt fra så galt, som
alarmisterne forudså.
Dansk Folkeparti fik
ret. Næsten da

@AoDespair

@mitchellvii

@MargretheAuken

Den indiske ﬁlminstruktør Shekhar Kapur stiller spørgsmål efter det
tragiske terrorangreb i
London i onsdags: »I takt
med, at biler/lastbiler
bliver terrorvåben, bør
vi så have bykerner, hvor
folk går og cykler i stedet
for at køre?«

»Jeg dækkede krigen
mod narko i 20 år og
mødte og kendte mange
mennesker, som tog stoffer, så lad mig være ærlig: ’Du er en lort’,« skriver tv-skaber og tidligere
journalist David Simon
til en mand, der mener,
at narkomaner selv er
ude om det.

»Er der andre, der synes,
at de venstreorienterede
er underholdende? De
er blevet frataget magten OVERALT,« tweeter
konservativ radiovært og
Trump-støtte, Bill Mitchell, inden han sætter
trumf på: »Trump får altid ret. Det er næsten lidt
uhyggeligt.

»Svend, min savnede
bror, sagde: ’S skal ikke
konkurrere m DF om at
være dumme svin. Det
er de meget bedre til end
vi!’ Gælder det endnu?«
tweeter SF’s Margrethe
Auken – og glemmer, at
SF står bag forslag om
at afvise ﬂygtningebørn
ved grænsen.

“...Stykket lever
længe efter...”

KULTURKONGEN.DK

BØRNIBYEN.DK

“…Særdeles
underholdende…”

4 - 8 ÅR

CPH-CULTURE

ET HUS PÅ SAND OG HÅB

OBS! Programændringer kan forekomme
ifm. CPH:DOX - se venligst grandteatret.dk

12.00-14.20-16.40-19.00-21.30

PREMIERE: 12.00-14.20-19.00-21.30

09.30 (lør. + søn.) -12.00-18.30-21.30

EN DANMARKSDIAGNOSE
FORTALT OVER 100 ÅR
DRAMATIKER LUCAS SVENSSON
INSTRUKTØR EGILL PÁLSSON

P3 NRK

MOONLIGHT
LA LA LAND

09.30 (lør. + søn.) -14.30-16.40-19.15

VENUS: LET’S TALK ABOUT SEX
EN FILM AF XAVIER DOLAN

PREMIERE: 10.00 (tors. - søn.)

12.00-15.30-18.30-21.30

ELLE

11.30-15.30

KONGENS VALG
FORTALT AF SOFIE GRÅBØL

21.30 (kort tid)

MANCHESTER BY THE SEA
09.30 (lør. + søn.) -16.30

KÆRLIGHED KENDER INGEN GRÆNSER

De to frække tandtrolde
7. - 23. APR & 10.- 21. MAJ
TEATERBILLETTER.DK 70202096

33 15 16 11 fra kl. 11.00
Mikkel Bryggers Gade 8
grandteatret.dk

27.03 - 28.04 2017

KARIUS og BAKTUS
PRØVEHALLEN VALBY

Danmark vil ifølge udkastet til
aftalen stadig kunne udstationere
politifolk hos Europol, og det efterforskningsmæssige samarbejde vil
forblive uforandret. Der vil dog være
enkelte forringelser. For eksempel kan
Rigspolitiet ikke længere søge direkte
i Europols registre, men skal fremover bede nogle ansatte i Europol om
at foretage søgningen. Men i praksis
bliver det formentlig stort set samme
procedure som i dag, måske dog med
et ekstra mellemled i processen.
Danmark mister også sin bestyrelsespost i det råd, der bestemmer
Europols fremtidige udvikling.
Endelig har regeringen indgået det
kompromis, at et dansk samarbejde
med Europol er betinget af, at vi fortsat er med i Schengen-samarbejdet
om de åbne grænser.
Men i det store hele går det langt
fra så galt, som alarmisterne forudså.
Dansk Folkeparti ﬁk ret. Næsten da.
Det er en vigtig påmindelse for
mange EU-tilhængere. Det europæiske samarbejde er ikke skæbnebestemt. Det er formet af politikere
og befolkningerne i de enkelte medlemslande, og juridiske paragraﬀer er
ikke nødvendigvis forhindringer for
politisk forandring.
EU er en politisk kampplads, hvor
man må argumentere for den forandring, man ønsker. Nu, mere end
nogensinde før.
abra

@shekharkapur

“…En rigtig
fin forestilling…”

FRA

ning, at Danmark ville kunne få en
aftale med Europol, som var mindst
lige så god som vores nuværende medlemskab. Deres skråsikre løfter har ført
til endnu stærkere kritik end den, der
har været af de to andre nej-partier.
Ja-partierne i Folketinget har
angrebet dem med en populistisk
alarmisme, som de selvsamme partier
normalt kritiserer Dansk Folkeparti
for at anvende.
Hvem husker ikke den socialdemokratiske valgplakat med et billede af
en lille pige med rottehaler og teksten
»Hjælp politiet med at optrevle pædoﬁle netværk. Stem ja«. Eller Venstres
plakater med en kvindelig betjent, der
stålsat skuer over de danske farvande
mod Kronborg, Dannebrog og tre svaner i ﬂugt. Symbolikken var så tyk, at
det dryppede på fortovene.
Europaparlamentariker Jeppe Kofod (S) angreb sin daværende kollega
Morten Messerschmidt (DF) direkte og
kaldte det i Jyllands-Posten for »praktisk talt umuligt« at få en parallelaftale
med Europol, mens den konservative
formand og nuværende justitsminister Søren Pape Poulsen mente, at det
ville tage 4-5 år at forhandle en parallelaftale.
Teknisk set blev der heller ikke tale
om en ’parallelaftale’ men en ’særaftale’. Men det ændrer ikke ved, at aftalen
nu næsten er hjemme.
Medier og eksperter har heller ikke

faar302.dk
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Filterkaffe
eller the

kl. 09.30
+ Film
+ kl. 10.00 =

FRANSKE FILM MANDAGE:
27. MARTS KL. 19.00
‘FRANTZ’ AF FRANÇOIS OZON

