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a Nu vdnr ICRC (Inter-
nåtioneila Rödalorskom-
mitt6n) fitr uppror i Euro-
pa liknände de som skålet
Nordå{iika, allt fler grup-
per runt om i Europa har
hmat i massdbetslöshet

Oettå såmtidigt som EU
mottagit Nobels fredspis
i oslo under stor pompa
och ståt och med moti
veringen att malr främjåt
fre4 örsoninB demokrati
och m:irskliga rättigheter
(MR). Dessutom hd splitt
rinsen upphört mellan öst

Den fås.isfisk, renås-
sDsen i crcldmd (cyilene
Grl.ning) och UDgern (Job
bik) sätter ändå djupå spår
inom Eu-mårkinedet.

I motiveringen nämns ing
et om EU:s ffrrhållmde til
folkråtten, vilket kanske
ku bero att EU hår haft
svårt att fttljå den, åtmins-
tone i fallet V:istsahd4 Eu
ropas sista kvårvaude ko
loni i Aiika. D;ir har fak-
tisktEuej stilt upB varken

fijr fre4 fotkrätt, demolaåti
eiler Mr, utd sndde ver-
kat mot dessa viirden.

EU och dess föresms
re har dock löst Euro-
ps västfrontsprcblem på
ett mycket ffnt sätt. Den
na frangång för freden
ska varå iDnerligt tacksm
må ffir, nu återstår att lösa
"ostft ontens" motsåttning-
r och i viss mu "sydfton-
tens", nämlisen BålkDs.
Serbiens nuvarande EU-
ffendisa politik med trolig
uppbacknins av Rvssland
väcker delvis obehaslisa
milDeD ftån fti$ta vitlds
kdgets upptak

EU srödjer sedän 37 tu till-
bala Maroctos ilegala ock-
upation av V:istsalda med
pensår, vapen oh diploma-
ti. Det ;iI inom EU Iram-
för alit Frantikes aeemn-
de som stoppat alla ftedli
sa fö$ök ått lösa den lålsE
konflil.ten.

Medi€ma i sto.t har ock-
så vadt tysta även delvis
har detta varit fallet ircm
de politiska partierna. Det
verke som ingEn våg ta
stiillnins!

Brctten som besås ?n ju
uppenbaE! Vdfttr låter sie

xU med öppna ögon be

att de i år tiildelar Nobel
fredspris blir l.tterligare
bevis på världeN oiDtres-
se och oskickliså reålpoli-
tik niir det g;iller ö!€ryrepp
sombesås avvåståiliemde.

Glädjmde hd Sverise
ft trsök ff irsrua folkrätten
i xU genom att dsta nej til
EU:s kriminellå fiskear.tal
med Mdocko, detta hår av
andrs EIt-län.leunsefis
vda exhemt villet säger
en hel del on attityderm
tilt folkrått och demohati
inom orgmisåtionen. Nu
plmer EU på n].tt 2ol3
att skriva på ett fiskeamål
med Marocko, förhand
ling påsår ör tulIt.

Rik€dågen .östade släd-
jande fttre jul för att er
kiinna Västsahara som en
fri och sjålvständig stat
och att även verka fiir det-
tå ihoh Eu Men vårr år vi
på vågi
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