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Hjemmesitterne: 80 prosent

NOTERT

DANMARK

EU vil stoppe 
utkast av fisk

Danmark går foran for å få fi s-
kere til å slutte å kaste fi sken de 
tar opp som ikke er av beste kva-
litet, skriver European Voice.

Danskene har et prøvepro-
sjekt der noen båter har fått 
høyere kvoter, mot at de aksep-
terer videoovervåkning av bå-
ten. Danskenes fi skeriminister 
mener det gir mer presist fi ske.

EUs kommissær for fi ske-
rier, Joe Borg, sier utkast er 
uakseptabelt.

– Dette er et fenomen som 
ingen kan akseptere eller støt-
te, sier han.

FRANSK POLYNESIA

EU-valgkamp også
på Stillehavsøy

Frankrike har satt av én av 
sine 72 representanter i Euro-
pa-parlamentet til sine områ-
der i Stillehavet, melder Radio 
New Zealand.

Dermed er det EU-valg-
kamp også på den andre siden 
av jordkloden. I Fransk Poly-
nesia, en øygruppe med knap-
pe 300.000 innbyggere, er det 
fem kandidater.

Nicole Bouteau, som leder 
sentrumspartiet No Oe Te Nu-
naa, tidligere president Hiro 
Tefaarere og representanten for 
de som ønsker selvstendighet, 
Keitapu Maamaatuaiahutapu.

POLEN

Mener kjedene
skviser bøndene

Polen har klaget på matva-
rekjedene overfor EUs land-
bruksminister, melder The 
Guardian som referer Reuters.

Polen mener matvarekjeder 
i Europa nyter godt av lavere 
råvarepriser uten å redusere 
prisene ut til forbrukerne til-
svarende.

Bøndenes svekkede inntekt 
gjør at mange gir opp yrket, 
mener Polen. Polen kritiserer 
også de store kjedenes makt 
til å presse prisene på råvarer 
nedover.
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Valgets kval: En potensiell velger studerer valgplakatene i EU-valget i Finland. Valgdeltakelsen er til dels pinlig lav i disse valgene, skriver Erlend Sand 
i Europeisk Ungdom.  FOTO: SCANPIX
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ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit 
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lisis at vero eros et accumsan et 
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– USA og EU skyld i matkrisa
BRUSSEL. En ny rapport fra Den 
internasjonale alliansen av katol-
ske utviklingskontor og Institutt 
for jordbrukspolitikk, mener USA 
og EU gjennom sin politikk har 
lagt grunnlaget for den pågående 
matvarekrisa. Forskerne mener 
USA og EU snakker varmt om at 

det globale markedet, men bruker 
internasjonale institusjoner for 
sine interesser. USA og EU har 
opprettholdt store subsidier til sitt 
landbruk, ifølge rapporten gjengitt 
på Euractiv.com, mens støtten u-
land kan få begrenses av nivået de 
respektive regjeringer kan yte.

Sterkere kost i EU-valgkamp
TYSKLAND. Det tyske sosialdemo-
kratiske partiet SPD bruker uvan-
lig sterke virkemidler i valgkam-
pen inn mot EU-valget, skriver 
Euractiv.com. Forbundskansler 
Angela Merkels kristendemokra-
tiske parti (CDU) får gjennomgå 
spesielt, og i kampanjene heter det 

at en stemme på dem er å stemme 
for svært lave lønninger. En plakat 
viser også en glisende hai iført et 
slips, noe som skal gi inntrykk av 
CDUs partner Free Democrats 
som børshaier. En forsker bemer-
ker at SPD aldri hadde turt å bruke 
en slik strategi i et vanlig tysk valg.
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Hjemmesitterpartiet, HP, hadde i 
starten av Europaparlamentets 
historie dårlige kår. Ved valget i 
1979 var oppslutningen kun 34,1 
prosent for Hjemmesitterpartiet, 
mens hele 65,9 prosent stemte på 
Deltagerpartiene. 

For Hjemmesitterpartiet er de 
nye medlemslandene som etter 
hvert har levert valgseieren. I 
EUs femten eldste medlemsland 
klarte Hjemmesitterpartiet kun å 
øke sin oppslutning med 0,1 pro-
sentpoeng fra 1999 til 2004. I de 
9 eldste medlemslandene gikk 
valgdeltakelsen faktisk opp med 
3,3 prosentpoeng, til Hjemmesit-
terens forergrelse. 

Forskerne er uenig om hvorfor, 
men noen trender er klare: Valg-

deltagelsen øker faktisk desto 
lengre et medlemsland har vært 
med, og det er et markant skille 
mellom Øst og Vest-Europa. 

Men det blir for lett å hevde at 
Hjemmesitterpartiet vinner kun 
grunnet korte demokratiske tra-
disjoner og mistro mot tidligere 
kommunistpolitikere i Øst-Eu-
ropa. 

Problemet er også slik Tysklands 
tidligere utenriksminister Jos-
chka Fischer sa det under uten-
riksdepartementets årlige Euro-
pakonferanse i mai: Europas par-
tier omtaler Europaparlamentet 
som elitedivisjonen, men beman-
ner det med tredjedivisjonsspil-
lere. 

Velgerne ser dette gapet mellom 
omtale og politikere. Merkel, 
Sarkozy og Brown er alle elite-
spillere i EU, men ingen vil stille 
til valg i Europaparlamentet de 
omtaler som Europas viktigste 
parlament. 

Fortsatt bruker også partiene 
under en tredjedel av de ressur-

sene de benytter på nasjonale 
valg til Europaparlamentskam-
panjer.

Etter undertegnedes mening er 
det et blindspor å prøve å forby 
Hjemmesitterpartiet. Det å straf-
fe sofavelgerne med bøter, blir 
å forby meninger man misliker. 
For velgerne, spesielt i øst, har få 
grunner til å glede seg stort over 
kvaliteten på de politikerne de 
skal stemme over. Dette kan kun 
endres av politisk mobilisering og 
bevisstgjøring.

På en side er Europaparlamentet 
EUs svake institusjon. Det kan 
ikke foreslå direktiv eller regler. 
Det kan kun be Europakommi-
sjonen, som skal ta initiativet til 
nye «lover», om å gjøre det. Kom-
misjonen i trenger imidlertid 
ikke bry seg om representantenes 
forespørsler. 

På den andre siden er parlamentet 
er en viktig arena for å skape en 
bedre verden for våre etterkom-
mere. EUs miljølovgivning og 
direktiv er tiltak som er relevante 
også for Norge. Bellona har ek-

sempelvis vært etablert med et 
eget kontor i Brussel siden 1994, 
etter at Norge stemte nei i folke-
avstemningen om EU-medlem-
skap. Parlamentet viste også par-
lamentariske tenner i striden om 
utnevnelsen av den nåværende 
kommisjonen. 

Løsningen er både større grad 
av parlamentarisme, men også 
at dyktige politikere, som den 
norsk-franske Eva Joly stiller til 
valg. Bor du i Paris, kan du stem-
me henne inn for De Grønne 4. 
juni. Da kan faktisk en nordmann 
få stemmerett i EU!

Erlend
Sand

Erlend Sand er leder i Europeisk 
Ungdom

EU-TANKER

Joe Borg
FOTO: EU-KOMMISJONEN

FEIL VEI
«Etter undertegnedes me-
ning er det et blindspor å 
prøve å forby Hjemmesit-
terpartiet.»


