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Fundamentet under EU vakler Christen Sørensen Hent PDF Forlaget skriver: Den Økonomiske Monetære
Union er ved at bryde sammen. Det hævder denne bogs forfattere, tidligere departementschef i

erhvervsministeriet Jørgen Rosted og tidligere vismand Christen Sørensen. De foreslår samtidig løsninger til
EU’s nuværende økonomiske problemer.

Det er i EU opstået en økonomisk kløft mellem medlemslande i nord og i syd, en kløft, der vokser og vil
blive ved med at vokse, medmindre EU ændrer politik. De sydlige EU-lande befinder sig i en benlås, de ikke
kan komme ud af. De nordlige EU-lande har skabt store overskud i samhandlen med andre lande. Det har ført

til høj beskæftigelse i nord, men for EU-landene i syd har det betydet lavere beskæftigelse og et stort
underskud på de offentlige finanser – et underskud, som EU kræver fjernet ved besparelser.

Den Økonomiske Monetære Union blev bygget på den antagelse, at markedskræfterne kunne skabe ligevægt i
samhandlen og høj beskæftigelse i alle medlemslande – hvis inflationen var lav, og der var ligevægt på de

offentlige finanser. De seneste tyve år har tydeligt vist, at den antagelse ikke holdt – så stærke er
markedskræfterne ikke.

Det nuværende krav om ligevægt eller overskud på de offentlige finanser er overflødigt og skadeligt, mener
Rosted og Sørensen. De ønsker et opgør med reglerne for økonomisk samarbejde i EU og foreslår en

Samordningspagt, hvor alle medlemslande forpligter sig til en solidarisk politik, der sigter mod at skabe
ligevægt i handlen mellem landene og høj beskæftigelse. Og en Holdbarhedskontrakt, der forhindrer landene
i at opbygge uholdbar stor offentlig gæld. Fundamentet for EU er et økonomisk og politisk samarbejde, som
skal sikre en god samfundsøkonomi, der kommer alle til gode. Det er ikke sket. Den store arbejdsløshed i syd
og den voksende økonomiske ulighed undergraver den folkelige støtte til EU, og indebærer en risiko for så

stor folkelig modstand, at eurosamarbejdet bryder sammen, og Europa igen bliver splittet.
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