Pressemeddelelse
Jens-Peter Bonde ser i ny bog på globalisering, folkestyre og samspillet mellem Danmark og EU
Mange danske lovudkast sendes først til Bruxelles, før de forelægges
Folketinget. Og de danske politikere ser slet ikke ni ud af ti EU-direktiver. Alligevel kan vi ikke tale om, at lovene laves ‘nede i EU’ uden at
nævne de mange danskere, der er involveret i behandlingen af EU-love.
Men vi kan heller ikke behandle Folketingets lovudkast uden at nævne
EU-begrænsningerne.
I Find ud af EU fortæller Jens-Peter Bonde, hvordan behandling af politiske emner og
lovforslag funger i Danmark og i EU. Bogen går i dybden med hele den demokratiske proces
og fremlægger nye oplysninger, f.eks. om de mange love, vi har med at gøre. Netop nu
gennemgår den britiske regering 155.000 EU-regler, standarder og domme for at beslutte,
hvad der fortsat skal gælde i Storbritannien efter Brexit.
Jens-Peter Bonde diskuterer også national selvbestemmelse og overnationalt samvirke. Der
opstår et demokratisk underskud, når beslutninger flyttes fra vælgere og folkevalgte til
embedsmænd bag lukkede døre. Vi kan også få et demokratisk overskud, når beslutninger,
som vi ikke selv kan vedtage effektivt, flyttes til f.eks. Europa-Parlamentet. Det kan være
indsats mod klimakrisen, hvor dansk enegang ikke redder kloden. Bogen fokuserer på
borgernes indflydelse i civilsamfundet, kommunerne, Folketinget og EU.
Find ud af EU er letlæst og delt op i 49 kapitler, som kan læses enkeltvist eller sammen. Som
en del af bogen er der henvisning til 190 links med uddybende artikler og baggrundsstof.
Lærere og almindeligt interesserede behøver derfor ikke selv bruge tid på at finde
yderligere kilder. Find ud af EU kan bruges i både samfundsfagsundervisning og som
baggrundslæsning for alle, der vil forstå den ny debat om fremtidens Europa og forberede sig
til Europaparlamentsvalget i maj 2019.
Jens-Peter Bonde har arbejdet intensivt med EU gennem 50 år, heraf 29 år som medlem af
Europa-Parlamentet og 17 år som gruppeformand. Professor emeritus Uffe Østergård har
skrevet forord til bogen. Tidligere i 2018 udgav Bonde og Østergård den fælles debatbog Hvad
nu EU?
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