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Billedhjul

Skotland har været i union med England og dermed været et mindretal siden 1707, men det kan
ændre sig i september næste år, når der skal stemmes om selvstændighed. (Foto: FlA)

- Annonce / Anzeige - Mindretal vil være flertal
Afstemning

Næste år skal det skotske mindretal i Storbritannien bestemme, om
det vil være selvstændigt. Danske politikere siger nu, at det vil være
en ren formalitet for et selvstændigt Skotland at blive medlem af EU.
Jens Nygaard ( jn@fla.de)
fre, 19. jul 2013, 17:58

GLASGOW. I september næste år skal skotterne, som med 5,3
millioner indbyggere ud af de i alt 63 millioner i Storbritannien
er et mindretal, til stemmeurnerne. Ligesom katalanerne skal
skotterne bestemme, om de helt vil løsrive sig fra den hidtidige
statsdannelse. I dette tilfælde en union med især englændere,
som har bestået siden 1707. I forvejen har det bjergrige land
et udstrakt selvstyre.

- I kommer til at stille jer bagerst i rækken af ansøgere for at
komme med i EU og NATO som en selvstændig stat, lyder
advarselen fra både Bruxelles og London. Begge steder vil
man helst have, at Storbritannien fortsætter som nu. Kampen
om skotternes »hearts and souls« er allerede i fuld gang.

De advarende ord fra EU er lidt af et problem for blandt
andet den nuværende skotske regeringschef, Alex Salmond,
der går ind for selvstændighed. Alle analyser siger nemlig, at
de fleste skotter ikke ligefrem brænder efter at blive
selvstændige. Med andre ord skal det kunne foregå uden de
store sværdslag, for at de siger ja i stemmeboksen.

Det vil være en ren formalitet
Nu melder en række danske politikere sig i debatten. Og de
siger noget helt andet end toppen af EU og den britiske
regering.

- Skotsk medlemskab af EU vil være en ren formalitet, siger
Rasmus Helveg Petersen fra det Radikale Venstre.

Han bliver sekunderet af Jakob Ellemann-Jensen fra partiet
Venstre:

- Hvis Skotland bestemmer sig for at blive selvstændigt, vil
det være helt naturligt for Danmark at godkende denne
selvstændighed og byde Skotland velkommen i både EU - i
overensstemmelse med kriterierne fra København - og i NATO,
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siger han.
Flere danske professorer går et skridt videre. De siger, at det

helt klart vil være i Danmarks interesse at have Skotland med i
EU - og de kan ikke forestille sig, at der skulle være noget i
vejen for det. De regner med, at landet vil kunne optages
meget hurtigt. På linje med, at hvis Norge gerne vil ind i EU,
kan det også klares på meget kort tid.

FUEV: Det er måske fremtiden
Det ligger allerede fast, at der efter et ja til selvstændighed
skal forhandles, så skotterne tidligst vil kunne stå på egne ben
i 2016. Det ligger for øvrigt også fast, at landet i givet fald vil
beholde den britiske dronning som formelt statsoverhoved -
som det også er tilfældet med de mange dominions.

I Bruxelles er de fleste ikke glad for udviklingen. Holdningen
er, at det kan gå ud over stabiliteten. Hvis skotterne nemlig
beslutter sig for at blive selvstændige, kan det brede sig som
en snebold. Så følger måske flamlænderne i Belgien,
sydtyrolerne og mange andre.

- Det bliver et hedt tema i 2014. Måske bliver fremtiden for
EU med flere små stater, siger Jan Diedrichsen, der er
generalsekretær i mindretalsunionen Föderalistischer Union
Europäischer Volksgruppen (FUEV), der har sit hovedsæde i
Flensborg.
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