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24-11-2010 - Socialdemokratisk hykleri om nazi-tilråb
Den britiske EU-skeptiker Godfrey Bloom er i dag blevet smidt ud fra en debat i
EU-Parlamentet, efter han afbrød socialdemokraten Martin Schulz midt i en tale
med ordene "ein Reich, ein Führer".
Der opstod stor furore i parlamentet, blandt andet med højlydte protester fra Martin
Schulz selv. Først forsøgte formanden for parlamentet, Jerzy Buzek, at fortsætte
debatten, men efter fortsat råberi fra flere medlemmer bad han Godfrey Bloom om
at undskylde sin udtalelse.
Men Bloom nægtede at sluge sine ord og føjede i stedet til, at Martin Schulz er en
"udemokratisk fascist". Herpå blev han bedt om at forlade salen.
Du kan se episoden på video her (OBS: ingen dansk oversættelse):

Schulz: Du opfører dig som en fascist
Mener Martin Schulz så, at man skal lade være med at kalde hinanden for fascister i
EU-Parlamentet? Tilsyneladende ikke, for socialdemokraten Schulz har selv
beskyldt andre parlamentarikere for fascistiske tendenser gentagne gange, også i
plenarsalen ? uden at blive smidt ud.
Den 9. marts i år afbrød Martin Schulz selv et andet medlem af EU-Parlamentet ved
at råbe "du opfører dig som en fascist". Den hollandske politiker Daniël van der
Stoep fra Geert Wilders' højreorienterede PVV holdt en meget kritisk tale om
EU-Kommissionens budget, da Schultz råbte fra sin plads forrest i salen. Du kan se
det på video her:

Også for to år siden sad fascist-kortet løst hos Martin Schulz. I forbindelse med
folkeafstemningen om Lissabontraktaten i Irland sammenlignede Schulz i 2008 de
irske nejsigere med fascister.
"De kravler på trapperne ? de ringer på dørene," startede Schulz
dystert og fortsatte:
"Der er jo folk på højrefløjen, der taler dårligt om EU. De taler om frygt
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og sociale problemer. Det er altid det, der har skabt adgang for
fascismen i Europa. Derfor må man tage denne bevægelse alvorligt."
Tilbage i 2006 trak Martin Schulz også trukket fascist-kortet. Dengang var det over
for den den polske politiker Maciej Marian Giertych. Han forsvarede som et af
EU-Parlamentets eneste medlemmer i en debat General Francos intentioner i
Spanien, og til det svarede Schulz:
"What we have just heard is Mr. Franco's ghost. It was a fascist
speech and such a statement has no place in the European
Parliament."
Berlusconi-episoden
Martin Schulz er samtidig kendt for at blive meget kraftigt oprørt, hvis andre trækker
fascist-kortet imod ham. Et klassisk eksempel er den såkaldte ?Berlusconi-episode'.
Den italienske premierminister Silvio Berlusconi var netop tiltrådt i det roterende
formandskab for Rådet og sagde i en tale:
"Mister Schulz, I know a movie-producer in Italy, who is making a film
about Nazi concentration-camps. I will suggest you to play the role of a
Kapo. You are perfect!"
En ?kapo' var en fange i en kz-lejr, der blev udnævnt til at holde øje med de andre
fanger. Berlusconi hævdede efterfølgende, at hans kommentar var en ironisk
reference til en tv-serie, men episoden førte til diplomatiske forviklinger mellem
Tyskland og Italien.
Messerschmidt udvandrede i protest
I dag blev Godfrey Bloom så smidt ud af plenarsalen for at trække fascist-kortet. Et
af de to danske medlemmer af EU-Parlamentet for Dansk Folkeparti, Morten
Messerschmidt, udvandrede i øvrigt fra salen i protest. Han sidder i politisk gruppe
med Blooms parti UKIP.
Ifølge DR Nyheder mener Morten Messerschmidt, at udsmidningen af Godfrey
Bloom er udtryk for forskelsbehandling af partierne.
Relaterede artikler:
1. Le Pen vippet af pinden i EU
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