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Hverken Reinfeldt eller Thorning kan forsvare at bruge deres skatteyderes penge på at redde banker eller
statskasser i nødlidende eurolande. Men de ved samtidig, at både svenske og danske banker har interesser i
eurolande som Finland og Estland.
Samtidig har både Stockholm og København nu indset, at eurolandene i løbet af de næste par år vil lave unionen
helt om, uanset om vi er med eller ej.
Derfor er Helle Thornings nye budskab dette: Vi må finde os i at tabe endnu mere indflydelse i EU, så længe vi
ikke er på A-holdet. Så vi kan lige så godt begynde at opstille B-holdet sammen med Sverige.
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