Pressemeddelelse fra Skriveforlaget

Coronakrisen gør EU er vigtigere end nogensinde
EU-debatten skal væk fra Bruxelles og ud til danskere af kød og blod.
Sådan lyder det overordnede budskab i en ny debatbog af EU-chef i
Dansk Metal, Johan Moesgaard Andersen. I bogen, der har fået titlen
Stemmer fra Produktionsdanmark, giver han derfor taletid til nogle
af de mennesker, der til daglig betjener produktionsapparatet på de
danske industriarbejdspladser, som ifølge Johan Moesgaard Andersen har stor gavn af EU-samarbejdet – ikke mindst i den tid, der kommer med at få økonomien på fode igen oven på coronakrisen.
”EU er massivt til gavn for et utal af danskere på det industrielle arbejdsmarked, men EU-tilhængere (som jeg selv) har været alt for dårlige til at forklare, hvorfor hjørnesten som det indre marked, handelsaftaler, arbejdsmiljø med videre er så afgørende for medarbejdere ude
i Produktionsdanmark. I Danmark er EU-opbakningen meget mere skrøbelig, end folk går og tror – selvom
danskerne er historisk EU-positive ifølge målingerne.”
Sådan siger Johan Moesgaard Andersen, der til daglig er EU-chef i Dansk Metal og gennem flere år har undervist som lektor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. For at få en mere optimistisk stemning tilbage i debatten om EU, har han skrevet debatbogen Stemmer fra Produktionsdanmark, fordi han mener, EU-debatten i langt højere grad bør komme fra og handle om de mennesker, der på deres daglige arbejdspladser drager store fordele af EU-samarbejdet.
”Jeg mener, det er lodret forkert, når EU-skeptikere udtaler, at EU er skadeligt for danske lønmodtagere.
Derfor har jeg været rundt på arbejdspladser og ladet blandt andre rejsemontøren Thomas fortælle om de
massive fordele ved EU’s handelsaftaler, der er, når han reparerer skibe rundt om i verden, og Lindø-svejseren
Alice kan berette, hvordan hun fik gavn af EU’s Globaliseringsfond, da tusindvis af værftsarbejdere blev fyret,
dengang Lindøværftet lukkede. Det er stemmer som deres, der også skal høres i EU-debatten.”
EU og coronakrisen
Stemmer fra Produktionsdanmark udkommer 9. maj og er skrevet, før coronakrisen brød ud, men dens budskab er ifølge Johan Moesgaard Andersen blot blevet endnu mere aktuelt i kølvandet på corona.
”Den store økonomisk krise, corona har udløst, aktualiserer jo i den grad, hvorfor der er brug for, at vi genfinder en realistisk, pragmatisk EU-opbakning og får den helt ud til familierne i Produktionsdanmark. Og min bog
er et forsøg på at tage første skridt til netop det. Alternativet er – tror jeg – at danskerne vender på en tallerken, når det gælder opbakningen til EU-projektet – og det vil være en katastrofe.”
Johan Moesgaard Andersen stiller gerne op til interview og/eller debat om EU – og
ikke mindst betydningen af EU i forhold til coronakrisen.
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Denne pressemeddelelse samt forsiden af Stemmer fra Produktionsdanmark
og portrætfoto af Johan Moesgaard Andersen kan hentes i elektronisk form på www.skriveforlaget.dk under Presserum.
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