Nej-sidens

Truslen fra Rusland stiller Europa i en helt
ny situation, hvor Danmark skal ind i hjertet
af EU. Det handler om europæiske værdier,
mener regeringen og de øvrige EU-begejstrede partier.

EU-partierne misbruger krigen i Ukraine til at
trække Danmark ind i et unødvendigt EUmilitær. Men Rusland har kun respekt for et
stærkt NATO, hvor Danmark og Europa står
sammen med USA og Storbritannien. En
EU-hær vil svække NATO.

Mette Frederiksen siger, at det er tid til sammenhold i EU, ikke forbehold. På grund af
forbeholdet har Danmark eksempelvis ikke
kunnet deltage i flere militære missioner i
Afrika samt en militær operation på Balkan.

EU har mange missioner i Afrika, fordi Frankrig har tidligere kolonier i afrikanske lande.
EU har også missioner på Balkan, og Mette
Frederiksen ser gerne dansk deltagelse i
disse EU-missioner. Er det det sammenhold,
Mette taler om?

Ja-siden siger, at den danske regering selv
kan bestemme, om Danmark skal gå med
i EU-missioner ude i verden, fordi EU-forsvarssamarbejdet er mellemstatsligt.

Det er korrekt at EU-landene i dag selv kan
sige ja eller nej til deltagelse i EU-missioner. Men historisk har EU nedlagt landenes
vetoret og gået væk fra enstemmighed på
langt de fleste politikområder i EU. EU-Kommissionen ønsker også at afskaffe landenes
vetoret på dele af udenrigs-og sikkerhedspolitikken. Derfor skal vi holde fast i det danske
forsvarsforbehold!

Ifølge ja-partierne har Danmark brug for at
deltage i et forsvar af EU-landenes grænser.
Ellers vil Europa modtage alt for mange migranter. Og ellers kan vi ikke have en fælles
asylpolitik.

I årevis har EU vist, at EU ikke kan beskytte
Europas borgere imod masseindvandring.
Europæiske flådefartøjer har i stedet fungeret
som transportmiddel for hundredtusinder af
migranter over Middelhavet ind til Europa.
Herefter har EU tvangsfordelt migranterne
rundt i EU. Heldigvis har vi i Danmark stadig
vores EU-retsforbehold, som gør at vi ikke
kan tvinges til at tage imod migranter fordelt
af EU. Danskerne stemte nemlig for at bevare vores EU-retsforbehold i 2015.

Danmark vil spare penge på at gå med i et
EU-forsvar ved fælles indkøb og produktion.
På den måde får vi råd til at bidrage til et
militærapparat i EU.

Hvis vi afskaffer det danske forsvarsforbehold,
skal vi betale til endnu mere EU. Det er ikke
gratis at stable et nyt militær-bureaukratisk
apparat på benene og deltage i EU-missioner i fjerne lande. I forvejen betaler Danmark
alt for meget til EU. Lad os i stedet betale
det vi skylder i NATO, som er garanten for
vores sikkerhed.
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