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Brottför Breta úr ESB þýðir þýzk yfirráð á meginlandinu
Eftir Styrmi Gunnarsson

Samskipti Evrópuríkja eru smátt og smátt að falla í sama farveg og einkennt hefur þau í nokkrar síðustu
aldir - átök og illdeilur. Munurinn er sá að nú fara þessi átök að verulegu leyti fram innan
Evrópusambandsins en ekki á vígvöllum og á því er auðvitað mikill munur.
Hér á landi hefur umbrotuim í Bretlandi vegna aðildar landsins að ESB verið sýndur takmarkaður áhugi. Þó
er ljóst að það er raunhæfur möguleiki að Bretar yfirgefi ESB á næstu árum. Uppgangur Ukip, sem sækir
fylgi til beggja aðalflokkanna þar í landi veldur því að brottför er ekki lengur óhugsandi. Réttara er kannski
að segja að uppgangur Ukip sé birtingarmynd þeirrar megnu óánægju, sem ríkir meðal almennings í
Bretlandi með aðildina að ESB.
En hvað mundi brottför Breta þýða fyrir Evrópusambandið sjálft?
Romano Profi, fyrrum forsætisráðherra Ítalíu og fyrrum forseti framkvæmdastjórnar ESB hefur ákveðnar
skoðanir á því.
Hann segir í samtali við ítalska dagblaðið Il Messagero að brottför Breta mundi þýða þýzk yfirráð innan
Evrópusambandsins og þar með á meginlandi Evrópu.
Rétt er að skjóta því hér inn að írski sagnfræðingurinn Brendan Simms segir í bók sinni um Evrópu frá
1453 að átökin í Evrópu hafi í 500 ár snúizt um þetta meginatriði: Ráða Þjóðverjar eða ráða þeir ekki.
Prodi segir að áhrif Breta fari þverrandi dag frá degi í Brussel og rekur það til ákvörðunar Camerons um
þjóðaratkvæðagreiðslu þar í landi árið 2017 vinni hann sigur í þingkosningum á næsta ári. Hann segir
jafnframt að þau aðildarríki ESB sem hafi lagt áherzlu á valdajafnvægi innan ESB milli Þjóðverja, Breta og
Frakka séu nú að skipa sér í fylkingu að baki Þjóðverjum.
Þegar rætt er við Þjóðverja um þessi mál má finna að ekki er djúpt á ákveðinni fyrirlitningu í garð Breta,
sem þeir segja að hafi misst niður allan framleiðsluiðnaði, sem máli skipti og eftir standi einungis
fjármálahverfið í London.
Aðrir benda á að þýzk fyrirtæki hafin keypt upp iðnfyrirtæki í Bretlandi svo sem bílasmiðjurnar þar.
En jafnframt eru áhrifamenn innan Íhaldsflokksins farnir að tala um aðild að EES samfara úrsögn úr ESB,
eins og sagt er frá í fréttum Evrópuvaktarinnar. Það er að sjálfsögðu umhugsunarvert sjónarhorn frá
sjónarhóli þeirra ríkja sem aðild eiga að EES.
En því miður virðast íslenzkir alþingismenn ekki hafa nokkurn áhuga á þessum málaflokki, þótt enn liggi í
Brussel umsókn Íslands um aðild að ESB. Þessi mál eru ekki til umræðu á Alþingi.
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