
 

 

Det Europæiske forår venter på os  
 

 

 

 

Vi står i en brydningstid i Europa. Helt aktuelt ser vi Brexit, men en række andre forhold har også 

stor betydning for tiden, der kommer. En økonomiske krise og ikke mindst flygtningesituationen, 

der stod så tydelig i 2015, har vist, at vi også står i en egentlig politisk krise i Europa. Det er en 

krise, der  kræver vores aktive handling, hvis vi ikke se splittelse i vores fællesskab. 

Vi kan ikke længere læne os tilbage som enten EU-skeptikere eller -tilhængere og blot handle ud 

fra, hvad vi i Danmark kan vinde på det. Tiden er inde til, at vi går aktivt ind i samarbejdet og 

skaber den bedste union for alle europæere.  

Det betyder, at vi må se ud over os selv og ikke blot forlade os på det indre marked som rygraden i 

vores økonomi eller at EU holder vores regeringer op på miljøstandarder, der ellers ikke bliver 

fulgt. Vi må sammen med de andre se, hvordan vi skaber en bæredygtig fremtid for alle.  

 

Det er en stor udfordring for os, når Grækenland på grund af ungdomsarbejdsløsheden er ved at 

tabe en hel generation på gulvet, for det er også vores ungdomsarbejdsløshed. Og når millioner af 

mennesker forlader et land som Rumænien for at tage bedre betalt arbejde i vesteuropæiske lande, 

ja så bliver det også vores udfordring.  

 

Det er derfor, at jeg, siden jeg blev valgt til Folketinget i juni 2015, har været glad for at få lov til at 

arbejde med europapolitik. Møderne hver fredag i Europaudvalget har givet den perfekte platform 

til at forstå de udfordringer, vi sammen står med, og ikke mindst har jeg oplevet det presserende 

behov for en ny, progressiv stemme i Europa-Parlamentet. Det er den stemme, Alternativet kan 

byde ind med, og med den stemme skal vi ikke blot tale dansk EU-politik, men vi skal turde bruge 

den til at bringe den europæiske EU-dagsorden til bordet. 

 

Det næste år bliver én lang spændenede kampagne. Det bliver en kampagne, hvor vi skal ud at vise 

hele Danmark, at vi har visioner og løsninger for et grønt solidarisk Europa. Her håber jeg at kunne 

sætte min viden og erfaringer i spil som kandidat for Alternativet.  

 

Jeg har gennem min post i Folketinget skabt et stærkt netværk i hele Europa af politkere, partier og 

bevægelser, som jeg glæder mig til at vi indgå i fællesskab med om arbejdet med at finde de rigtig 

løsninger. Målet er selvfølgelig, at vi sikrer os en plads i Parlamentet, men i lige så høj grad ser jeg 

det kommende år som en mulighed for at taget en ny og længe ventet vigtig samtale om vores 

Europa.  

 

Der er mere end nogen sinde før brug for, at vi står sammen og arbejder aktivt på at skabe den 

bedste europæiske union for alle borgere i Danmark og i EU; og selvfølgelig den bedste europæiske 

union for hele verden.  

 

Gode Hilsner  

 

Rasmus Nordqvist 


