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VAN ONZE REDACTEUR
BART BEIRLAI{T
BRUSSEL I Ze kreegvooral internatio-

nalebekendheidtoen ze in december, tij-
dens de begrafenis van Nelson Mandel4
een selfie namvanzicbzelf samen met de
Amerikaanse president Barack Oba¡na
en de Britse premier David Cameron.
Toen ze de waag kreeg of dat wel kon -
een selfie nemen tijdens een begrafenis
- antwootdde ze kordaat: 'Mensen wa-
ren letterlijk aa¡ het dansen en zingen,
er hing een goede sfeer. Ik ben een ern-
stig persoon, ik werk ha¡d en ontmoet
mensen op een hoog niveau. Maa¡ ikhou
er ook van om eens te lachen.,
Nu circuleert haar naam opnieuw, maar
om heel andere redenen. Helle Thor-
ning-Schmidt (4,7) ma¿l¡¡t een serieuze
kans om de opvolger te worden van Her-
man V¿n Rompuy als voorzitter van de
Europese Ra¿d. Haar ontmoeting van-
daag met Merkelversterkt die indruk al-
leen nog.
ZeIf liet ze al weten dat ze die geruchten-
molen storend vindt: 'Ik blijf maar het-
zelfde antwoorden. Ik wil Denemarken
uit de crisis leiden. Ik wil die kans niet
geven ¿ìan de vier oppositiepartijen, ik
wil niet dat ze experimenteren met De-
nemarken.'
Maar er zijn nu eenmaal veel argumen-
ten die pleiten in het voordeel van Helle
Thorning-Schmidt, die in 2OO5 voorzit-
ter werd van de Deense sociaaldemocra-
ten en in septem-ber 2O1I premier werd.
Aangezien de christendemocraten de
volgende voorzitter van de Europese
Commissie mogen leveren, zullen de so-
ciaaldemocraten in ruit voor hun steun
de functie van voorzitter van de Europe-
se Raad kunnen opeisen. Daarnaast
moet minstens één van de topfuncties
na"ar een lTouw gaan. Vandaar dat spon-
taan aan Helle Thorning-Schmidt ge-
dacht wordt in Europese kringen.

'Gucci Helle'

Maar de inhoudelijke arguménten we-
gen nog sterker. Een Europees president
moet bedreven zijn in het smeden van
compromissen tussen de 28 lidstaten.
Zoals de Belgische politiek Herman Van
Rompuy daarin bedreven maakte, zo
deed de Deense potitiek hetzetfde met
1l'horning-Schmidt¡ ze leidt een minder-
heidsregering en moet dus altijd op zoek
na¿r steun bij de oppositie. ,

Haar Europese geloofsbrieven ogen ook

secretariaat van de sociaaldemocrati-
sche fractie in het Europees Parlement,
en wix zelf Europarlementslid tussen
1999 en 2004.
Da¿rmaakte ze als politica al snelkennis
met seksistische stereoty¡leringen: van-
wege haar voorliefde voor mooie hand-
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EU-PARLEMENT

Farage heeft
eigen fractie rond

BnUssEL I Nigel Farage, de leidervan
de United Kingdom Independence pa¡ty
(Ilkip), heeft voldoende medestanders
rond zich geschaard om een anti-Euro-
pese fractie in het Europees Parlement
te vorme!. Een Europarlementslid van
het Flanse Front National yan Marine
Le Pen loopt over en bracht redding
voor Fa.rage.
Door het goede verkiezingsresult¿at van
IJkip (2a zetels) en de aansluiting van
de Vijfsterrenbeweging van de Italiaan
Beppe Grillo (17 zetels) haalde Farage
dat eerste criterium gemakkelijk Maar
¿s drsmFel van zeven land.en halen,
bleek een stuk moeilijker.
De fractie telt nu voorlopig {8 Europar-
lementsleden uit zeven landen en wil
strijden voor'het herstel van wijheitl,
nationale d.emocratie en welvaart in Eu-
ropa', zo luidde het
"I/erwacht van ons dat we zrillen vechten
om de controle over de lotsbestem{ning
van onze landen terug te winnenl be-
loofde Farage, die naar eigen zeggen
veel politieke tegenkanting ondervond.
bij de zoektocht na¿rvoldoende gekoze-
nen om een ftactie op te richten. (belga)
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mier heeft
ese roeven

De De91se nremier Helle Thorning-schmidt ontmoet vand.aag de Duitse kanselier Angela
Merkel. Het bezoek was al langer gepland, maar voedt de geruõht*tt dat de sociaaldemocrate

Thorning-Schmidt een goede kans maakt om Herman Van Rompuy op te volgen.

tassen gaf een Deense partijgenoot in
het Europees Pailement ha¿r de bijnaam
'Gucci Helle'. Het cliché bleef aan ha¿r
kleven, ook toen ze kort voor haar pre-
mierschap Libiê bezocht en gefotogra-
feerd werd.met een rode handtas: 'Helle
nâm haar desiptas mee naar de oorlogi
schreef de ernstþe fuarit Berlirryslce Ti-
d¿nd¿.

Leve de welvaartsstaat

Helle Thorning-Schrñidt exoei¿" op io
een dorp ten zuidwesten van Kopenha-
gen, dat in de jaren zeventig een groei

kende door de immigratie van T\rrkse a¡-
beiders. Haar vader, een professor wis-
kunde, scheidde van haa¡ moeder toen
ze negen jaar was.
Haar levensgeschiedenis beschouwt ze
als eenbewäs van de degelijkheidvan de
Noordse ï\¡elvaartstaat: TVat we hier ge-
creëerd hebben, is dat een kind met een
gescheiden achtergrond uit het zuiden
van Kopenhagen, zonder geld van thuis
of wa¿r ooþ naar goede scholen kan
g¿Lan en uiteindelijk premier kan wor-
den.r

hen werkt tijdens de week in Londen,
Helle combineert in de week het pre-
mierschap met de opvoeding van ha¿.
twee tienerdochters - een nanny is er
niet.
'Ik vind het goed d.at ik moet inzoo¡ren
op het alledaagse leven dat in veel op-
øichten lijkt op dat yan anderen', zei ze
da¿rover in de Financiøl Timps. 'Ik praat
met ouders op de school van mijn kinde-
.ren, ik ga inkopen d.oen bij de kruide-
nieç ik kooh ik pra¿t met mijn buur.,

'Een kind met
gesche¡den ouders
kan hiet zonder geld
van thuis of waar
ook, naar goede
scholen gaan en
uiteindelijk premier
worden'
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