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Skeptisk tænketank udfordrer EU

Modsvar. Ja-siden har for let spil forud for folkeafstemningen, mener ny tænketank, der vil fokusere på
samspillet mellem EU og dansk erhvervsliv. Udenrigsministeren ser frem til kritiske indspark i debatten.
Af Søren Domino
sdo@berlingske.dk

og Kasper Kildegaard
ksre@berlingske.dk

Mens befolkningen synes at være delt
næsten lige over i spørgsmålet om EU, og tre
af Folketingets ni partier anbefaler et nej ved
folkeafstemningen 3. december, hersker der
en udtalt mangel på alternativer til ja-sidens
analyser og indspark i den offentlige debat.
Med dette argument slår en ny EU-skeptisk tænketank dørene op for at levere analyser og rapporter med det formål at hæve
loftet for den hjemlige debat.
»Der mangler simpelthen en flanke i
debatten. På den måde, vi ser tingene fremført på EU-området i øjeblikket, så er det,
som om glasset enten er trekvart eller helt
fyldt. Vi siger, at glasset er mere halvt fyldt
eller halvt tomt, og at der er nogle ulemper,
som ikke er blevet belyst i den offentlige
debat,« siger Erik Høgh-Sørensen.
Sammen med den mangeårige informa
tionschef for Folkebevægelsen mod EU, Ib
Roslund, står Erik Høgh-Sørensen i spidsen
for tænketanken »Analyseenheden 4V –
Viden. Vækst. Velfærd. Verden.«.
Erik Høgh-Sørensen, der er mangeårig
EU-korrespondent for Ritzau, var folketingskandidat for Dansk Folkeparti ved det
seneste valg, ligesom han gennem flere år
har været kommunikationschef for Maersk
Container Industry. Han forlader A.P. Møllerkoncernen ved årsskiftet.

»Ingen kan tage patent på at være neutral«
Tænketanken, der ikke har noget parti
ideologisk udgangspunkt og hverken anbefaler et ja eller nej, vil frem mod folkeafstemningen lave analyser om de 22 retsakter, som
er omdrejningspunktet for afstemningen
den 3. december. Det vil ske særligt med
fokus på samspillet mellem EU og dansk
erhvervsliv.
»Små og mellemstore eksportvirksomheder har i en del tilfælde mindre nytte af
EU end de store. Der er kæmpestor forskel
på, hvordan de erhvervsrelaterede retsakter
påvirker en lille tømrermester eller en lille
vognmand i Vestjylland, og hvordan det
påvirker Novo eller Mærsk. Det skisma tror
jeg, at andre tænketanke og eksempelvis DI
har svært ved at rumme. Hvis det hele var så
entydigt, så ville ja-siden snildt vinde alle folkeafstemninger. Et eller andet sted på vejen
fra toppen i arbejdsmarkedets organisationer til bunden er der en kæde, som hopper
af,« siger Erik Høgh-Sørensen.
Vil man ikke tilsvarende kunne kritisere
jer for at lave analyser med en bestemt holdning?
»Det kan du have fuldstændig ret i, for
ingen kan tage patent på at være neutral.
Men jeg mener ikke, jeg har set en eneste
analyse, der ikke anbefaler mere EU, og vi
mener bare, at tingene er mere nuancerede.«
Så der vil også komme analyser fra jer, der
anbefaler mere EU?
»Ja,« siger Erik Høgh-Sørensen.
Blandt de EU-kritiske partier hilser både
Enhedslisten og Dansk Folkeparti – ikke
overraskende – initiativet velkommen.
»Vi har ikke brug for en tænketank, der
bare siger nej, nej, nej til EU, men der er ingen
tvivl om, at en tænketank med en mere kritisk og nøgtern tilgang til EU-samarbejdet
har været en mangelvare,« siger Dansk Folkepartis EU-frontfigur, Morten Messerschmidt.
Nye indspark i debatten får også støtte fra
milliardær og Saxo Bank-stifter Lars Seier
Christensen, der er en af få topfolk i erhvervslivet, der deltager i samfundsdebatten med
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DET STEMMER VI OM
●● 3. december skal der stemmes om at
omdanne det danske retsforbehold til
en tilvalgsordning. Omdannelsen vil betyde, at det fremover er op til et flertal i
Folketinget at vurdere, hvilke dele af EUs
retssamarbejde Danmark skal deltage i.
●● I dag kræver det, at fem sjettedele af
mandaterne i Folketinget er enige, eller
at der udskrives folkeafstemning.
●● Allerede nu ønsker ja-partierne at
tiltræde 22 såkaldte retsakter, som Danmark ikke er en del af.
●● Folkeafstemningen er foranlediget af,
at Danmark står til at ryge ud af Europol
samarbejdet, der overgår til at være
overstatsligt, og som Danmark dermed
er afskåret fra grundet retsforbeholdet.

Nej, nej, nej, nej og atter nej. Budskabet på valgplakater på Nørrebro i København er klart, men ifølge en
ny EU-skeptisk tænketank skal ja-siden udfordres på argumenter: »Jeg mener ikke, jeg har set en eneste
analyse, der ikke anbefaler mere EU, og vi mener bare, at tingene er mere nuancerede,« siger Erik HøghSørensen fra »Analyseenheden 4V – Viden. Vækst. Velfærd. Verden.« Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

kritik af EU. Lars Seier Christensen kalder
det »vigtigt at få noget bredde og modvægt i
debatten, som lige nu præges af propaganda,
der som oftest er støttet af EU«.
»Det indre marked i EU og den frie bevægelighed er meget, meget vigtig, men det bliver så også brugt som en slags afpresningsmekanisme i den forstand, at det påstås, at
hvis man ikke bare ukritisk vil have det hele
fra EU, så risikerer man at miste det indre
marked. Det er både absurd og usympatisk,«
siger Lars Seier Christensen:
»Alligevel er jeg sikker på, at idéen om, at
alt, der kommer fra EU, bare er fantastisk,
den er i stærk tilbagegang, fordi det er indlysende, at meget af det, de rører ved, bliver
smadret,« siger han.

Alle holdninger er velkomne
Hos organisationen Dansk Industri, der
repræsenterer 10.000 virksomheder, anbefaler man sine medlemmer at stemme ja til
den kommende folkeafstemning.
Organisationen er en af initiativtagerne
til den pro-europæiske Tænketanken
Europa. Underdirektør Kim Haggren er
bekendt med kritikken af, at forskellige
medlemsvirksomheder kan have forskellige
interesser.

»Vi repræsenterer mange forskelligartede
virksomheder, men det er vores klare holdning, at i forhold til det, vi konkret skal tage
stilling til nu, er det helt sikkert til gavn for
danske virksomheder,« siger Kim Haggren.
»Men der er ikke noget, der er god eller
dårlig stil, og alle har ret til at have deres
holdning. Det gælder også enhver virksomhed,« understreger han.

Minister: Kom med et kreativt bud
Udenrigsminister Kristian Jensen (V) glæder
sig over udsigten til et mere »levende tænketanksmiljø i Danmark«.
»Nej-siden har ikke noget kreativt bud på,
hvordan vi ellers skal arbejde sammen, hvis
ikke vi skal gøre, som vi gør i dag. De er bare
imod alle forandringer. Derfor vil det være
glædeligt, hvis der kom nogle mere velfunderede og sammenhængende svar fra den
EU-kritiske fløj i Danmark,« siger Kristian
Jensen.
Indtil videre er tænketanken 4V selvfinansieret men forventer at kunne blive
sponseret af partier, organisationer og
private virksomheder. Tænketanken vil i
det nye år levere internationale analyser og
konsulentrapporter til små og mellemstore
eksportvirksomheder.

