Side 1 af 2

19-05-2009 - Antonsen går sine egne veje

Charlotte Antonsen deler tyske vingummibamser ud under valgkampen.Charlotte
Antonsen har valgt en usædvanlig ? og halvrebelsk ? stil. Den garvede EU-politiker
fra Venstre lægger sig ud med spidskandidaterne fra sin egen fløj ved at stå fast på
sine holdninger.
Det måtte EU ZOO sande, da hun tirsdag deltog i en paneldebat på Århus
Universitet.
Under paneldebatten fortalte hun åbent, at hun ikke var enig med hverken sit eget
partis spidskandidat Jens Rohde eller spidskandidat Bendt Bendtsen fra De
Konservative.
Bendtsen fik høvl af Charlotte Antonsen for at melde ud, at Tyrkiet ikke skal have et
fuldt medlemskab af EU. Det var "skørt" af Bendtsen at melde det ud nu, når han
lige så godt kunne have gjort det, mens han var erhvervsminister, sagde hun.
Bagefter uddybede den tidligere EU-ordfører over for EU ZOO, hvad der er galt med
Bendtsens udmelding.
Det var ikke så klogt. Jeg vil ikke have, at Dansk Folkeparti får et andet
mandat. Det var unødvendigt, for parlamentet er ikke vigtigt i
diskussionen, og Tyrkiet står ikke til at komme ind foreløbigt. Dansk
Folkeparti står bedre i den diskussion, fordi det er hele partiet, der er
imod Tyrkiet i EU. Bendt Bendtsen har jo ikke sit parti med sig,
forklarer Charlotte Antonsen.
Hun har tidligere skoset Bendt Bendtsen offentligt for hans utidige ord om Tyrkiet i
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et læserbrev.
Også Antonsens egen spidskandidat, Jens Rohde, fik nogle friske ord med på vejen
under debatten. Rohde har i medierne fortalt, at han ikke vil stemme liberalt, men
dansk i EU-Parlamentet. Charlotte Antonsen insisterer derimod på at stemme
liberalt. Men under dagens paneldebat sagde hun, at hun anser Rohdes udmelding
for at være en frisk måde at få EU ind i stuerne. Bagefter uddybede hun over for EU
ZOO, at hun regner med at stemme det samme som Rohde, hvis de begge to bliver
valgt.
Jeg tror ikke, jeg skal lægge arm med Rohde om den politiske linje,
siger Charlotte Antonsen.
Hun vil ikke kalde Jens Rohde for en populist for at komme med udmeldingen, men
undskylder ham med, at han har en national indgangsvinkel til EU, hvor hendes er
mere europæisk.
Som om det ikke er nok at være uenig med begge spidskandidater, havde den
halvrebelske Venstre-kvinde også et mere kuriøst kneb, der nok også får en
partikollega eller to til at løfte øjenbrynet. Hun delte vingummibamser ud klipset fast
til sin lille pamflet. Men valgvingummiflæsket er ikke danske bamser, det er
tyskindkøbte GOLDBÄREN fra Haribo. De smager lige så godt, men der er ikke
betalt dansk moms.
Det gør vi gerne. Det er billigere. Det er fordi, vi ikke har så mange
penge til valgkampen, siger Charlotte Antonsen til EU ZOO.
Det er et lidt spøjst indkøbsvalg, når både den danske regering og EU har forsøgt at
begrænse grænsesalget ved at udligne afgifter på tværs af grænserne. På den
anden side kan man mene, at den liberale politiker blot lader markedskræfterne
råde.
Relaterede artikler:
1. Messerschmidt fik ikke sine hedeste ønsker opfyldt
2. Messerschmidt går imod DF's principprogram
3. Rohde vil melde sig ind i kritikerklub

