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LEDER
Et stærkere EU også på energiområdetKære læsere

I slutningen af 2011 så vi en fornyet solidari-
tet og tro på euroen fra vores stats- og rege-
ringschefers side, da de alle, bortset fra Det 
Forenede Kongerige, på Det Europæiske Råds 
møde i december enedes om at forhandle om 
en traktatændring for at styrke EU’s økonomi-
ske styring. Europa er måske ikke kommet ud 
af tunnellen endnu, men vores økonomiske og 

monetære union er omsider klar til en konsolidering. Dette skridt frem er kom-
met i stand, fordi vores politiske ledere er nået til den erkendelse, at samarbejde 
er den eneste vej ud af krisen, og har påtaget sig det ansvar, der følger med. 

EU’s politiske ledere har fundet den nødvendige kraft  til at bevæge sig 
i retning af »mere Europa« i økonomiske og budgetmæssige anliggender. Der 
er imidlertid mange fl ere politikker, som kunne få gavn af en sådan koor-
dinering. Jeg vil her citere Jean-Claude Trichets bemærkninger i Les Echos 
den 28. december: »Der er lige så mange grunde i dag, som der var i 1945, til 
at kæmpe for en »stadigt snævrere union« i Europa, og disse grunde er ene 
og alene knyttet til fremtiden.« Alt peger i den retning: det nye geopolitiske 
verdenskort, vores globale økonomiske landskab, spørgsmål som beskatning, 
bevarelse af vores planet og behovet for vækst, innovation og konkurrence-
evne samtidig med at de sociale rettigheder fastholdes, og alle sikres et liv på 
rimelige vilkår. 

Kun med støtte fra sine borgere kan dette nye Europa tage form og få den 
legitimitet, der er nødvendig for at fortsætte i det lange løb. Det er derfor, 
EØSU forsøger at tilskynde til en endnu større off entlig debat i hele Europa. 
Konferencen om det europæiske energifællesskab den 31. januar viste vores 
mål om dels at få EU til at fastlægge et fælles svar på de aktuelle problemer 
som f.eks. energiforsyningen, dels at inddrage civilsamfundet i debatten for 
at puste nyt liv i integrationsprocessen og give den demokratisk legitimitet.

Europa kan og skal stå sammen, hvis det skal få nogen indfl ydelse på de 
internationale klimaforhandlinger. Konferencen »Go sustainable, be respon-
sible« den 7. og 8. februar om bæredygtighed og ansvar var et vigtigt forum for 
udveksling af idéer, og dens resultater vil blive brugt på Det Europæiske Råds 
møde i marts, hvor EU’s holdning på FN’s konference Rio+20 om bæredygtig 
udvikling skal fastlægges.

EU har her som på så mange andre områder alt at vinde ved at optræde 
samlet. Lad os huske på, at EU ikke er problemet, men løsningen. Det kan 
ikke siges for oft e.
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»På energiområdet har EU hidtil 
skuff et sine borgere«, sagde Anna 
Maria Darmanin, næstformand 
i Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg, som indledning på 
konferencen om »Den Europæiske 
Union på vej mod et europæisk 
energifællesskab« den 31.  januar. 
Ifølge en nyere meningsmåling ville 
de fleste europæere føle sig mere 
sikre, hvis der var større koordina-
tion på energiområdet i EU (60 %) 
og mere solidaritet mellem landene 
i tilfælde af en forsyningsafb rydelse 
(79 %). 

Til trods for disse klare forvent-
ninger har EU imidlertid været for-
tvivlende langsom til at gennemføre 
det indre marked for el og gas. »Nati-
onale energipolitikker har vist deres 
begrænsninger, og alligevel har vi 
ingen fælles europæisk energipolitik, 
der kan overvinde disse begræns-
ninger«, sagde Jacques Delors i en 
skrift lig erklæring, han havde sendt 
til konferencen. Den tidligere for-
mand for Kommissionen var den 
første til at komme med ideen om at 
skabe et europæisk energifællesskab 
for at fremskynde gennemførelsen 
af et ægte europæisk energimarked. 
»Vi er nødt til at afh jælpe markeds-
opsplitningen og få det indre mar-
ked endeligt på plads inden 2014. 
Det ville øge EU’s BNP med 0,8 % 
inden 2020«, sagde Günther Oettin-
ger, EU’s energikommissær.

I betragtning af den nuværende 
dystre situation er opgaven enorm. 
Som påpeget af Pierre-Jean Coulon, 

ordfører for en af EØSU’s nyere 
udtalelser om Det Europæiske 
Atomenergifællesskab, transporteres 
kun 10 % af elektriciteten på tværs 
af landegrænserne, forbrugerne kan 
ikke vælge en operatør, der er etab-
leret i udlandet, energifattigdom-
men er tiltagende, netplanlægning 
er stadig i vid udstrækning et natio-
nalt anliggende, og EU forhandler 
ikke med leverandørlande som én 
samlet blok. 

EØSU opfordrer i sin udtalelse 
til at oprette et europæisk energi-
fællesskab. Et af nøgleelementerne 
heri er oprettelse af regionale ener-
giblokke, inden for hvilke lande og 
operatører kan koordinere deres 
vigtigste beslutninger om energimix 
og netudvikling. »Dermed vil man 
opnå betydelige stordrift sfordele og 
industriel udvikling med henblik på 
nye energikilder«, påpeger Coulon. 
»Efterhånden vil det også føre til 
integration af hidtil adskilte marke-
der og til ensartede priser.«

Europa-Parlamentets formand, 
Martin Schulz, understregede for 
sit vedkommende, at projektet ville 
bane vejen for et lavemissionssam-
fund ved at bidrage til at skabe nye 
arbejdspladser og mere vækst.

Mange af konferencens deltagere 
argumenterede for en fælles tilgang 
til energiproduktion, transmission 
og forbrug og sagde, at konsekven-
serne for slutbrugerne i medlemssta-
ter, som går enegang, kunne blive 
alvorlige, især i form af prisstignin-

ger og udsving i energiproduktion 
og -forbrug. Nogle af deltagerne var 
klart imod en for tidlig udfasning af 
atomenergi til fordel for mere for-
urenende energikilder, da det risi-
kerer at bringe opnåelsen af EU’s 
energi- og klimamål i fare.

Faktisk har behovet for en koor-
dineret indsats for at optimere de 
miljømæssige, men også de sociale 
og industrielle, forandringer i for-
bindelse med den kommende ener-
giomlægning været rejst ved mange 
lejligheder. Energipolitikken bør 
fuldt ud være i tråd med klimapo-
litikken og gearet til energislutbru-
gerne. Konferencen erkendte, at der 
bør gøres mere for at gøre energipo-
litikken inklusiv mht. overkomme-
lig energiforsyning og inddragelse 
af civilsamfundet i større energibe-
slutninger.

Efter konferencen vil en fælles 
erklæring, som skal underskrives af 
Staff an Nilsson og Jacques Delors, 
opfordre til hurtige og konkrete 
skridt i retning af integration af EU’s 
energipolitik.

Denne vellykkede konference 
havde mere end 200 deltagere og 
var arrangeret af EØSU og Notre 
Europe, en fælleseuropæisk tænke-
tank, som blev grundlagt af Jacques 
Delors. (mb) ●

Fra venstre mod højre: Martin Schulz, formand for Europa-Parlamentet, Anna Maria Darmanin, næstformand for EØSU, 
og Günther Oettinger, EU’s energikommissær
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Plenarforsamlingen i januar var den 
første under dansk formandskab, og 
Europaminister Nicolai Wammen 
præsenterede her sin regerings prio-
riteter for det næste halve år.

Nedkæmpelse af den økonomiske 
og sociale krise er den røde tråd, der 
løber gennem hele den danske rege-
rings program, men der skal også 
dæmmes op for de politiske følger 
af krisen, pointerede ministeren. 
Det danske formandskab vil derfor 
lægge sig i selen for at holde sammen 
på EU som en »familie på 27« og ikke 
en »klub på 10 eller 17 medlemmer«.

Det danske formandskabs prio-
riteter går i retning af et ansvarligt, 
dynamisk, grønt og sikkert Europa.

Et ansvarligt Europa har styr på 
økonomien på både europæisk og 
nationalt plan. Dette forudsætter 
gennemførelse og overholdelse af den 
nye økonomiske styring, der kræver 
mere samordning og overvågning af 
de nationale økonomiske politikker 
og budgetter. Danmark ønsker i for-
bindelse med forhandlingerne om 
budgettet for perioden 2014-2020, 

som indledes i slutningen af 2012, 
at kombinere fi nansiel ansvarlighed 
med vækstskabelse. 

Formandskabet ønsker gennem et 
dynamisk Europa at modernisere det 
indre marked, hvis 20 års jubilæum 
skal markeres med øget tiltræknings-
kraft  på investeringer, mere fl eksibi-
litet i reglerne for off entlige indkøb, 
større sikkerhed for forbrugerne og 
en mere tilgængelig patentordning 
for virksomhederne.

Endvidere skal overgangen til en 
bæredygtig økonomi fremskyndes, 
hvis man skal undgå, at knowhow 
og arbejdspladser forsvinder til andre 
lande, sagde ministeren. Et grønnere 
Europa går ikke kun via vækstpoli-
tikker, men også via energi-, land-
brugs- og fi skeripolitikken, der alle 
står højt på det danske formandskabs 
dagsorden. 

Endelig har det høj prioritet at 
styrke Schengensamarbejdet og gøre 
fremskridt hen imod en fælles euro-
pæisk asylordning på et tidspunkt, 
hvor Europa må modtage fl ere fl ygt-
ninge som følge af det arabiske forår 

og sikre en passende behandling af 
deres ansøgninger. Hvad udvidelser 
angår, vil Montenegros, Islands, Tyr-
kiets og Serbiens sager blive behand-
let på grundlag af en meritorienteret 
tilgang.

Efter Lissabontraktatens insti-
tutionelle ændringer forventes det 
i øvrigt, at det skiftende formand-
skab påtager sig rollen som »honest 
broker«, hvilket regeringen har tænkt 
sig at gøre. 

EØSU’s formand, Staff an Nilsson, 
glædede sig over, at det nye formand-
skab vil tilføre udvalgets aktiviteter 
nye vitaminer. Nicolai Wammen 
pointerede, at det danske formand-
skab ikke bare betragter udvalget som 
et indfl ydelsesrigt organ, men som en 
nøglepartner, mens formændene for 
EØSU’s tre grupper på deres side 
sagde, at de var sikre på, at det dan-
ske formandskab vil bringe Europa 
tilbage på sporet. Danmark og EØSU 
vil indgå et solidt og tæt samarbejde 
om at styre EU ud af krisen. (mvd)
 ●

Fra venstre mod højre: Staff an Nilsson, EØSU’s formand, og Nicolai Wammen, europaminister

Civilsamfundet skal arbejde i partnerskab med 
det danske rådsformandskab

Den økonomiske krise har haft 
alvorlige følger for arbejdsmarkedet. 
Tusindvis af virksomheder har måt-
tet dreje nøglen om, ledigheden er 
stadig høj, lønningerne er faldende, 
der skæres ned på de sociale sikrings-
systemers budgetter, og fattigdom og 
social udstødelse er i stigning. 

En generation af veluddannede 
unge, som kan træffe deres egne 
valg, er en forudsætning for at slippe 
helskindet ud af krisen. Derfor 
bør medlemsstaterne være særligt 
opmærksomme på off entlig investe-
ring i almen uddannelse og erhvervs-
uddannelse, som er og fortsat skal 
være en grundlæggende menneske-
ret og et off entligt gode. Investering 
i uddannelse kan hjælpe med til at 

nå Europa 2020-strategiens mål for 
beskæft igelse (75 % af aldersgruppen 
20-64 år skal være i arbejde i 2020) 
og social inklusion (20 mio. færre 
fattige).

Uddannelse omfatter alle livsfaser, 
fra førskoleundervisning til videre-
gående uddannelse og voksenud-

dannelse, og kan antage forskellige 
former: formel, ikke-formel eller 
uformel uddannelse. Med dette i tan-
kerne afh oldt EØSU’s Socialsektion 
en konference om »Den økonomiske 
krise, uddannelse og arbejdsmarke-
det« den 24.  januar. Målet var at 
fi nde frem til bedre måder hvorpå 
unge kan integreres på arbejdsmar-
kedet, udfordringerne i forbindelse 
med livslang læring tackles og ældre 
arbejdstageres kvalifikationer for-
bedres.

I konferencen deltog en lang række 
beslutningstagere, bl.a. Androulla 
Vassiliou, EU-kommissær for uddan-
nelse, kultur, fl ersprogethed og ung-
dom, Christine Antorini, den danske 
minister for børn og uddannelse, og 

medlemmer af Europa-Parlamentet. 
Repræsentanter fra OECD, Euro-
pean Students’ Forum, det europæi-
ske ungdomsforum, det europæiske 
fagsekretariat for undervisningssek-
toren og mange andre gav også deres 
bidrag til debatten. (mvd) ●

Investering i uddannelse 
er en forudsætning for at 
lede EU ud af krisen

Europa i dansk design 

De kommende seks måneder bliver 
ikke nemme for Den Europæiske 
Union. »Et stærkt dansk lederskab 
er afgørende nu, hvor vi befi nder os 
midt i den måske værste økonomiske, 

sociale, politiske og institutionelle 
krise, Europa nogen sinde har ople-
vet«, understreger Staff an Nilsson, 
formand for Det Europæiske Øko-
nomiske og Sociale Udvalg. EØSU 
har forpligtet sig til at arbejde aktivt 
sammen med formandskabet — med 
tæt inddragelse af civilsamfundet fra 
alle dele af Europa — for at støtte og 
styrke de miljømæssige, økonomiske 
og sociale fremskridt.

At sikre øget dialog og deltagelse 
og fremme inddragelsen af menne-
sker på græsrodsniveau er et centralt 
element i EØSU’s mission. EØSU’s 
medlemmer spiller en afgørende 
rolle, når det gælder om at forklare 
EU’s politikker i deres hjemlande, 
lytte til befolkningens interesser og 
behov og kanalisere denne feed-
back ind i debatten i Bruxelles. Vi 
vil kun komme godt ud af krisen og 

opnå bæredygtige arbejdspladser og 
vækst, hvis hele samfundet engagerer 
sig, og alle aktører påtager sig deres 
fulde ansvar. 

Kortsigtede foranstaltninger er 
nødvendige for at komme ud af 
krisen, men det er også vigtigt at 
opretholde en langsigtet vision for 
at skabe de bedste betingelser for de 
kommende generationers velfærd.

Med dette in mente fortsætter 
EØSU med at fokusere på bære-
dygtighed og har erklæret, at det vil 
arbejde for, at bæredygtighed inte-
greres i alle politikker. Under ledelse 
af sin styringsgruppe for Europa 2020 
ser EØSU det allerede som en priori-
tet at forfølge Europa 2020-strategi-
ens mål om en intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst.

EØSU, som råder over særlig eks-
pertise i forbrugerbeskyttelsesspørgs-
mål, afh older sit årlige arrangement 
i anledning af den europæiske for-
brugerdag i marts 2012 i København. 
»Det er vigtigt at sikre forbrugernes 
tillid, hvis der skal pustes nyt liv i det 
indre marked«, fremhæver EØSU-
medlem Benedicte Federspiel fra 
Forbrugerrådet. 

EØSU er endvidere i gang med at 
udarbejde sit budskab og bidrag til 
FN’s Rio+20-konference om bære-
dygtig udvikling i juni 2012. EØSU’s 
Observatorium for Bæredygtig 
Udvikling har ledet koordineringen 
af en omfattende off entlig høring og 
afh older i februar 2012 i samarbejde 
med Europa-Kommissionen en kon-
ference med henblik på at fremme 
dialogen og erfaringsudvekslingen, 
kortlægge bedste praksis, drøft e og 

aft ale, hvad der skal gøres, og frem-
sætte forslag til beslutningstagerne 
om en række emner, herunder grøn 
økonomi, forbrug, god forvaltning og 
udryddelse af fattigdom.

Krisens sociale følger må ikke 
glemmes i de kommende måneder. 
»Arbejdsløshed er Europas stør-
ste problem — ikke mindst for de 
unge«, siger EØSU-medlem Marie-
Louise Knuppert fra Landsorgani-
sationen i Danmark. Hun opfordrer 
til nye forslag, der skal hjælpe unge 
jobsøgende ind på arbejdsmarke-
det. Udvalget er særligt interesseret 
i synspunkter og erfaringer fra unge 
europæere —  fremtidens beslut-
ningstagere —  og afholder i  april 
2012 sin tredje ungdomsplenarfor-
samling: »Dit Europa, din mening!« 
i Bruxelles. ●

European Economic and Social Committee

The European Economic
and Social Committee 

during the
Danish Presidency

January – June 2012     
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EØSU til international 
grøn uge i Berlin

Kirsebærtræerne vil 
blomstre igen

EØSU’s formand, Staffan Nilsson, 
og Den Faglige Sektion for Land-
brug, Udvikling af Landdistrikterne 
og Miljø (NAT) deltog den 19.-
21. januar 2012 aktivt i de første par 
dage af den internationale grønne 
uge i Berlin.

Den internationale grønne uge 
er verdens største messe for føde-
varer, landbrug og havebrug. Mes-
sen tiltrækker både kommercielle 
og ikkekommercielle udstillere og 
har et nyt tema hvert år. Ved ugens 
centrale politiske arrangement (Glo-
bal Forum for Food and Agriculture 
(GFFA)) samledes højtstående poli-
tikere fra hele verden, repræsentanter 
for industri, eksperter i udviklings-
samarbejde, videnskabelige kredse og 
civilsamfundet til en debat om priori-

uges hovedbygning med en off entlig 
høring om »Den fælles landbrugs-
politik på vej mod 2020: Vil den nye 
fælles markedsordning give land-
mændene fl ere beføjelser?« Hørin-
gens konklusioner vil indgå i EØSU’s 
udtalelse om »Den fælles landbrugs-
politik på vej mod 2020«, som forven-
tes vedtaget i marts 2012. (fda) ●

Yderligere oplysninger:

International grøn uge: http://
www.gruenewoche.de/en/

Global Forum for Food and Agri-
culture: http://www.gff a-berlin.de/en

EU’s fredsopbyggende rolle

I udtalelsen REX/326 (ordfører: 
Jane Morrice, Gruppe III, Det For-
enede Kongerige) vurderes EU’s 
fredsopbyggende rolle, og der 
foreslås nogle retningslinjer for 
bedste praksis og den fremtidige 
politik på området centreret om 
en større rolle for civilsamfundet. 

Etableringen af Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil skaber en 
oplagt mulighed for at opnå større sammenhæng og udvikle et 
integreret verdensomspændende konfl iktløsningssystem. EU 
er det bedste eksempel i verden på vellykket politisk integration 
og kunne som sådan gå et skridt videre i sit fredsopbyggende 
arbejde med en helhedsorienteret strategi. Rent praktisk kunne 
en sådan ny strategi realiseres ved samtidig gennemførelse af 
civile, militære, diplomatiske og humanitære foranstaltninger 
såvel som udviklings-, handels- og investeringsforanstaltninger. 
Under denne nye samordnede tilgang vil civilsamfundsorga-
nisationer få en afgørende rolle i at sikre eff ektiviteten og den 
langsigtede bæredygtighed af de fredsopbyggende strategier. De 
konkrete forslag på området går ud på at oprette en database over 
europæiske eksperter inden for fredsopbygning fra retsvæsenet, 
politiet, ngo’er, personer med erfaring i konfl iktløsning osv. samt 
nedsætte en taskforce bestående af repræsentanter for Europa-
Parlamentet, Kommissionen, Regionsudvalget og selvfølgelig 
EØSU. (asp) ●

Genmodifi cerede organismer i EU

EØSU’s holdning til gmo’er i EU blev bakket op af et fl ertal af 
medlemmerne på januarplenarforsamlingen, hvor ordfører 
Martin Siecker (Lønmodtagergruppen, Nederlandene) gjorde 
rede for sin udtalelse. EU’s nuværende retlige ramme for gmo’er 
er under forandring, og EØSU vil derfor i den kommende tid 
oft ere give udtryk for sit syn på politikken og lovgivningen på 
dette område. For at forberede og udstikke retningen i den kom-

mende debat giver udtalelsen 
et grundrids af den aktuelle 
situation og af spørgsmål 
i  forbindelse med gmo’er 
samt deres regulering. Der 
indgår spørgsmål af etisk, 
økologisk, teknologisk, 
(socio-)økonomisk, juridisk 

og politisk art, og de skal alle ses i en bred samfundsmæssig kon-
tekst. Udtalelsen er tænkt som en køreplan for en afb alanceret 
og relevant politisk debat om disse væsentlige spørgsmål. (ail)
 ●

Energipolitik: større europæisk integration, tak!

EØSU har i sin initiativudtalelse bygget videre på tidligere kom-
missionsformand Jacques Delors’ idé om at skabe et europæisk 
energifællesskab for at genskabe den tabte fremdrift  i skabelsen 
af et indre energimarked på tværs af alle EU-landene. 

I udtalelsen understreger udvalget, at det er vigtigt med en fæl-
les indfaldsvinkel til energiproduktion, transmission og forbrug, 
og siger, at medlemsstaterne skal udvise ansvarlighed på dette 
område. Udvalget luft er sin frustration over ensidige beslutninger 
om energivalg og siger, at den slags beslutninger »af hensyn til 
solidariteten og eff ektiviteten« i stedet bør træff es »i fællesskab 
på EU-niveau«.

Som et første skridt på vejen mod et europæisk energifæl-
lesskab bifalder EØSU idéen om regionale energiblokke, inden 
for hvilke landene og operatørerne kan koordinere deres vig-
tige beslutninger om energimix og netudvikling. Dette vil ifølge 
EØSU give betydelige stordrift sfordele og føre til en gradvis inte-
gration af hidtil adskilte markeder, hvilket vil aff øde en afstem-
ning af priserne.

EØSU giver sin opbakning til Delors’ idé om at danne »en 
europæisk gasindkøbsgruppe« for at styrke medlemsstaternes 

og virksomhedernes forhandlingsposition. EØSU holder på, at 
Kommissionen bør forhandle energiaft aler med tredjelande på 
medlemsstaternes vegne og have lov til at undersøge nationale 
energiaft aler, før de træder i kraft . (mb) ●

Beskæftigelse af unge, tekniske kvalifi kationer og 
mobilitet 

Den økonomiske krises følger har blotlagt strukturproblemer 
på arbejdsmarkedet. Det er de unge, der lider mest. Det bliver 
sværere og sværere at fi nde fodfæste på arbejdsmarkedet. EØSU 
peger i sin initiativudtalelse SOC/421 (ordfører: Dorte Andersen, 
Arbejdsgivergruppen, Danmark) på foranstaltninger, der kan lette 
de unges adgang til arbejdsmarkedet og deres mobilitet. For at 
forbedre beskæft igelsesmulighederne er det vigtigt, at erhvervslivet 
og uddannelsessektoren arbejder tættere sammen, så eleverne på 
ungdomsuddannelserne får de rette kvalifi kationer. (rdr) ●

Erhvervsuddannelse som et alternativ af høj 
kvalitet til en videregående uddannelse

Prognoserne for de fremtidige kvalifi kationsbehov i EU viser 
stigende eft erspørgsel eft er en arbejdsstyrke med kvalifi kationer 
på højt niveau i perioden indtil 2020. EØSU’s udtalelse (ordfø-
rer: Vladimíra Drbalová, Arbejdsgivergruppen, Tjekkiet) peger 
på, at det nu er på tide, at medlemsstaterne omlægger deres 
erhvervsuddannelsessystemer. Erhvervsuddannelserne bør være 
et attraktivt alternativ til de boglige uddannelser, da kun en for-
nuft ig balance mellem de to kan garantere økonomisk vækst 

og sociale fremskridt. Arbejds-
markedets parter bør bistå 
regeringerne med at udforme 
og gennemføre erhvervsuddan-
nelsespolitikker, så man sikrer, 
at den uddannelse, der leveres, 
stemmer overens med behovene 
på arbejdsmarkedet. (rdr) ●

PLENARMØDET I EN NØDDESKAL

Jane Morrice, medlem af EØSU

Martin Siecker, medlem af EØSU

Vladimira Drbalová, medlem af EØSU

terede landbrugspolitiske spørgsmål 
under dette års tema: »Fødevaresik-
kerhed og bæredygtig vækst — Land-
brug med knappe ressourcer«, som er 
et særligt vigtigt emne i forbindelse 
med den kommende FN-konference 
om bæredygtig udvikling (Rio+20).

Staff an Nilsson deltog i adskillige 
arrangementer på højt niveau og 
kom med en erklæring på GFFA’s 
paneldiskussion for landbrugsmini-
stre den 21. januar, hvori han på ny 
understregede, hvor vigtigt det er at 
have en dialog med landbrugere og 
landbrugsorganisationer og inddrage 
dem i beslutninger om reformer for 
et mere bæredygtigt landbrug.

EØSU’s NAT-sektion holdt 
møde den 20.  januar i den grønne 

Fra venstre mod højre: Staff an Nilsson, EØSU’s formand, og Ilse Aigner, tysk minister for fødevarer, 
landbrug og forbrugerbeskyttelse

I november afl agde EØSU’s kontakt-
gruppe for Japan besøg i landet for at 
vurdere dets fremskridt eft er det øde-
læggende jordskælv og den tsunami, der 
ramte Japan i marts sidste år, og som 
eft erlod 20 000 mennesker døde eller 
savnede og 350 000 hjemløse. Menne-
sker i titusindvis i de berørte områder 
er indkvarteret midlertidigt, og genop-
bygningen er først lige begyndt.

Katastrofen fi k mange til at spørge: 
»Hvad kan jeg gøre for at hjælpe?«. 
Nogle af dem, f.eks. de studerende på 
Kwansei Gakuin-Universitetet, følte, 
at det var umuligt blot at forholde sig 
passivt. De gik sammen om at lancere 
»Heart and Coin«-projektet, hvis for-
mål er at indsamle donationer og hilse-
ner fra hele verden og videresende dem 
til skoler eller fi skerkooperativer i de 
ødelagte områder. De returnerer også 
modtagerhilsener til donorerne. Det 
hele off entliggøres på et website, hvor 
man også kan fi nde en opmuntrende 
hilsen fra en tyrkisk donor: »Mist ikke 
modet. I er ikke alene!«. Eller denne 
opmuntring fra Thailand: »Kæmp 
videre. Fremtiden banker på døren, og 
der er solskin på vej«. På ti måneder har 
gruppen indsamlet over 30 000 EUR. 

»At komme ovenpå igen efter 
sådan en katastrofe tager tid«, siger 
kontaktgruppens formand Eve Pää-
rendson (Arbejdsgivergruppen, Est-
land), »og det at vide, at der er nogen 
derude, der tænker på én, er lige så 
vigtigt som økonomisk hjælp.« 

Der er opstået et hav af organisatio-
ner i kølvandet på katastrofen. De fi n-
des overalt, f.eks. sociale grupperinger, 
der indsamler støtte og koordinerer 
hjælpeprogrammer, og der er helt op 
til 2 000 frivillige, der er aktive i de 
ramte områder, og som hjælper folk 
i dagligdagen. 

De har ikke alene øget eff ekten af 
regeringens bestræbelser på at gen-
opbygge og sanere området, men har 
også gjort det muligt overhovedet at 
overvinde en række af de vanskelig-
heder, som regeringen har været kon-
fronteret med. 

Japan har kun få erfaringer med at 
modtage og administrere udenlandsk 
hjælp. Manglen på ekspertise har, 
sammen med katastrofens omfang, 
betydet, at regeringen kæmper for 
hurtigt at give den panikramte befolk-
ning adgang til pålidelig information 
og at fordele de donationer, der strøm-
mer ind fra hele verden, på en eff ektiv 
måde. I september 2011 var rundt reg-
net 60 % af donationerne endnu ikke 
nået ud til modtagerne.

På trods af den bemærkelsesvær-
dige indsats, der ydes af de frivillige, 
er der et klart behov for at støtte de 
frivillige organisationer og vise dem 

 

Frivillige studerende fra Osaka fra 
»Heart on Coin«-projektet, da de afl everede EØSU’s 
gave til børnene på Tagajyo Fureai-festivalen
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større anerkendelse for den centrale 
rolle, de spiller med hensyn til at yde 
ofrene hjælp.

Eftersom EØSU aflagde besøg 
i Japan umiddelbart inden jul, var der 
en lejlighed til at uddele små gaver 
i form af kalendere, farveblyanter og 
linealer til børnene. Eve Päärendson 

siger: »Katastrofen gjorde masser af 
børn forældreløse og stort set ude af 
stand til gå i skole eller deltage i fri-
tidsaktiviteter. Det var vores ønske, at 
de ikke skulle føle sig alene, og at give 
dem et lille pusterum.« (ep/mb) ●

Videokonkurrence 2012: Din stemme tæller!

Et dansk kongeslot præget af moderne kunst

»Vores økonomiske grundlag er sundt — det er kun tro og 
tillid, som EU mangler«, siger Joost van Iersel på russisk tv

På initiativ af Anna Maria Darmanin 
(EØSU’s næstformand med ansvar 
for kommunikation) indledte udval-
get 2012 med at opfordre unge fra 
hele EU til at deltage i en videoud-
fordring. Udfordringen havde til 
formål at inspirere unge til at fi nde 

I forbindelse med det danske råds-
formandskab og i samarbejde med 
Det Danske Kulturinstitut er EØSU 
fra den 18. januar vært for en foto-
udstilling med titlen »Et moderne 
hof«. Udstillingen viser den nyska-
bende kunstneriske restaurering af 
Frederik VIII’s Palæ på Amalienborg 
i København, der blev nyistandsat 
i perioden fra 2004 til 2010. 

Den 7. december deltog Joost van 
Iersel, formand for EØSU’s sty-
ringsgruppe for Europa 2020, i en 
»Cross Talk«-debat udsendt af Rus-
sia Today med Peter Lavelle som 
ordstyrer. De to andre deltagere, 
Ann Pettifor og James Meadway, 
var overvejende EU-skeptiske. De 
forudså en stor politisk krise og 
ligefrem euroens sammenbrud. De 
var begge meget kritiske over for 
EU’s ledere og politikere.

På trods af den noget fj endtlige 
stemning lykkedes det Joost van 
Iersel at slå fast, at euroen klarer 
sig godt i sammenligning med dol-
laren eller yen’en, og at EU’s øko-
nomi er ret godt kørende, når man 
tager de meget vanskelige vilkår 
i Europa og i den vestlige verden 
som helhed i betragtning. Proble-
merne omkring euroen vil blive 
løst. Der var desværre ikke tid nok 

en kreativ måde til åbent og ærligt at 
vise, hvad EU betyder for dem. 

Alle videoerne, som blev ind-
sendt mellem den 1.  januar og 
den 15 februar 2012, kan fi ndes på 
EØSU’s hjemmeside: http://www.
eesc.europa.eu/video-challenge. Fra 
den 18. februar til den 2. marts kl. 
12.00 kan du stemme på din favo-
ritvideo på hjemmesiden. De tre 
bedste videoer modtager tilsammen 
hele 10 000 EUR i præmier ved pris-
overrækkelsen den 15 marts 2012. 

Når du stemmer, så glem ikke, 
at 2012 er det europæiske år for 

Som led i restaureringen beslut-
tede kronprins Frederik og kron-
prinsesse Mary at lade ti moderne 
danske kunstnere renovere nogle 
af slottets værelser og derigennem 
give den kongelige residens fra det 
18. århundrede et moderne præg. 

De enkelte kunstnere lod sig 
inspirere på forskellige måder. Nogle 

til at forklare EØSU’s holdning til 
EU’s fremtidige økonomiske model 
baseret på 2020-strategien. 

Det fremgik imidlertid meget 
tydeligt, at der er behov for en lige 
så stor tillid til EU’s institutioner 
som til EU’s økonomiske model. 
Det underliggende budskab var 
klart: EU har en plan for de næste 
otte år. Når debatten satte for meget 
fokus på de seneste rådsmøder og 
begivenheder, påpegede Joost 
van Iersel, at den europæiske model 
for en social markedsøkonomi, der 
tilgodeser såvel konkurrenceevne 
som social integration, må betragtes 
som en succesmodel.

Hvis den økonomiske elasticitet 
skal bevares i vanskelige tider, hvor 
verden er i forandring, er det meget 
vigtigt at lytte til det europæiske 
civilsamfunds forslag om lang- og 
kortsigtede strategier. 

Den meget livlige debat var en 
god anledning for EØSU til at for-
midle sit syn på disse væsentlige 
spørgsmål ud over EU’s græn-
ser. (asp) ●

aktiv aldring og solidaritet mellem 
generationerne, hvilket EØSU har 
opfordret deltagerne til at afspejle 
i sammensætningen af holdene bag 
videoerne. Flere oplysninger om det 
europæiske år kan fi ndes på (http://
europa.eu/ey2012/ey2012main.
jsp?langId=da&catId=971). 

Og glem ikke at støtte Europas 
kreative og dynamiske ungdom ved 
at stemme på den video, du synes 
bedst om! (mvd) ●

forsøgte at afspejle slottets kulturelle 
og arkitektoniske arv, mens andre 
foretrak at trække linjer til deres 
egen kunstneriske bevægelse eller 
valgte at bringe elementer fra kron-
prinsens og kronprinsessens liv ind 
i deres arbejde. Et besøg på udstil-
lingen er den perfekte mulighed for 
offentligheden til at få en smags-
prøve på den vellykkede kombina-
tion af rokokostil og moderne kunst. 

EØSU havde den ære at få besøg 
af kronprinsen og kronprinses-
sen selv den 26. januar. Billeder fra 
deres besøg kan fi ndes på EØSU’s 
hjemmeside på adressen (http://
www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.events-and-activities-culture-
royal-modern-household-photos).

Udstillingen blev åbnet under 
tilstedeværelse af Staffan Nilsson 
den 18. januar og vil være åben for 
off entligheden fra mandag til fredag 
indtil den 23. marts. (mvd) ●

Fra venstre mod højre: kronprinsesse Mary, kronprins Frederik og Staff an Nilsson, 
EØSU’s formand

Joost van Iersel, medlem af EØSU

Den spanske fagforening »Comisiones Obrereras« (CCOO) 
under diktaturet

»Comisiones Obreras en la Dictadura« 
er titlen på en nyligt udgivet bog på 
spansk, hvis forfatter er Juan Moreno, 
medlem af EØSU og tidligere sekretær 
for fagforbundets internationale rela-
tioner. Bogen blev præsenteret i EØSU 
den 18. januar ved en ceremoni under 
ledelse af Georges Dassis, formand for 
Gruppe II.

I 16 kapitler fortælles historien fra 
oprettelsen af fagforeningen Comisi-
ones Obreras midt under Francos 
militærdiktatur til legaliseringen af 
fagforbundet (Confederación Sindi-
cal) i april 1977.

Bogen giver et overblik over den 
sociale og politiske bevægelse, som 
Comisiones Obreras repræsenterede, 
dens fremstød og de ofre, som dens 
aktive medlemmer og ledere bragte. 
Bogen slutter ved begyndelsen af over-
gangsperioden eft er diktatorens død, 
hvor fagforeningen iværksatte utal-
lige strejker i protest mod projektet 
om politisk kontinuitet og stod fast 
over for volden fra det yderste højre 
med det resultat, at forbrydelser som 
Atochamassakren blev til skade for 
dem, der var tilhængere af status quo 
og dermed fremskyndede overgangen 
til demokrati. (ail) ●

Snart i EØSU 
Den 14. europæiske forbrugerdag: nye veje til et bæredygtigt forbrug

Den 14. europæiske forbrugerdag 
afh oldes i København den 15. marts 
og vil have fokus på bæredygtigt for-
brug. 

Et bæredygtigt forbrug er en 
garanti for, at nuværende og frem-
tidige generationer får deres grund-
læggende behov opfyldt og sikres en 
bedre livskvalitet. I den sammen-
hæng rejser nutidens forbrugerad-
færd såvel som energieff ektivitet og 
klimaændringer vigtige spørgsmål 
og gør det nødvendigt at fi nde nye 

veje til at opnå et bæredygtigt for-
brug. De tre paneler på den europæi-
ske forbrugerdag vil tage fat på disse 
spørgsmål med fokus på den aktu-
elle krise og dens indfl ydelse på vore 
behov og forbrugsmønstre. (mvd)
 ●

Yderligere oplysninger om arran-
gementet kan fi ndes på (http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-
and-activities-european-consumer-
day-2012). 
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