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Den irländska nejsidan ankla-
gade i början av veckan före-
språkare av Lissabonfördraget
för att försöka muta till sig
jaröster inför fredagens folk-
omröstning. Jasidan leder, men
många väljare är fortfarande
osäkra.

Hård kritik riktades bland annat
mot att en bilaga med stöd för Lis-
sabonfördraget, med EU-kommis-
sionen som avsändare, publicerades
i irländska tidningar i söndags.
Ordföranden för den Lissabon-
kritiska organisationen People’s
Movement, Patricia McKenna,
menar att ”den 16-sidiga propagan-
dabilagan” bryter mot irländsk lag
enligt vilken skattepengar inte får
användas för att föra fram ena sidan
i en folkomröstning. EU-kommis-

sionen hävdar att inget fel gjorts,
och att bilagan inte säger något om
hur väljarna bör rösta på fredag.

Nejsidan var också kritisk till att

jasidan Ireland for Europe tillsam-
mans med lågprisflygbolaget
Ryanair gått ut i en gemensam
kampanj för Lissabonfördraget.
Sedan en tid tillbaka har Ryanair
propagerat för ett ja till fördraget,
och erbjuder nu också gratis flyg-
biljetter för den som vill resa till
Irland för att värva röster till stöd
för fördraget. 

– Jasidan har tillgripit mutor i
kampanjens slutskede, sade Mary
Lou McDonald, vice ordförande
för Sinn Féin, som tagit ställning
mot fördraget. 

I ett uttalande på partiets hem-
sida sade hon också att jasidan haft
tillgång till tio gånger så stora eko-
nomiska resurser som nejsidan.

Kritiken mot Ryanair är också
stark från den fackliga nejsidan, då
företaget med dess vd Michael

O’Leary i spetsen, är ökänt för sina
dåliga arbetsvillkor och antifackli-
ga inställning. 

DE SENASTE opinionsundersökning-
arna tyder på en jaseger i fredagens
folkomröstning, som alltså är
Irlands andra omröstning om Lis-
sabonfördraget på lite mer än ett
år. I en undersökning som publice-
rades i den irländska tidningen
Sunday Business Post är 55 pro-
cent av irländarna nu för fördraget
– 7 procentenheter färre än för ett
par veckor sedan. Nejsidan ökade
med 4 procentenheter till 27 pro-
cent. Fortfarande är 18 procent av
väljarna osäkra, en väljargrupp
som spelade en avgörande roll i
den förra omröstningen.
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BRYSSEL. Även om det blir ett
ja i den irländska folkom-
röstningen på fredag är det
inte klart att Lissabon-
fördraget träder i kraft. 

Skälet är att en grupp EU-kritis-
ka tjeckiska senatorer i tisdags
planerade att överklaga ett tidi-
gare beslut av landets författ-
ningsdomstol om att Lissabon-
fördraget inte är oförenligt med
landets grundlag. Om författ-
ningsdomstolen bestämmer sig
för att pröva frågan kan proces-
sen ta mellan tre och sex måna-
der. Tjeckiens president Václav
Klaus har sagt att han inte kom-
mer att ratificera texten innan
den processen är klar, trots att
fördraget har antagits av parla-
mentets båda kamrar. I Bryssel
anses detta vara sämsta tänkbara
nyhet, och de första konsultatio-
nerna för att reda ut följderna av
den tjeckiska händelseutveck-
lingen har redan ägt rum.

Förutom oklarheterna med
Irland och nu också Tjeckien, har
Polen ännu inte ratificerat fördra-
get, där inväntar president Lech
Walesa resultatet från Irland.

LISSABONFÖRDRAGETS föresprå-
kare anser att en översyn av den
Europeiska Unionen är nödvän-
dig. Med 27 medlemsländer och
en halv miljard invånare är EU
någonting helt annat i dag än
när Sverige blev medlem – då
var bara 15 länder medlemmar. 

Även om Irland röstar ja på
fredag ser det alltså ut att dröja
innan EU får en utrikesminister
och en fortsatt utveckling av en
gemensam försvarspolitik,
innan EU-parlamentet får ut-
ökade befogenheter, liksom det
tilltänkta valet av en gemensam
EU-president. Dessutom kom-
mer nästa kommission i så fall
att väljas enligt gällande regler,
vilket skulle innebära färre kom-
missionärer än medlemsländer.
EU:s utvidgning läggs i så fall
också på is, och Kroatien och
andra länder som vill bli med-
lemmar får vänta. Den fortsatta
oklarheten tär på unionens
anseende och handlingskraft. 

INTE HELLER OM Tjeckiens författ-
ningsdomstol i slutänden ger
klartecken för Lissabonfördra-
get i vår är det säkert att fördra-
get är i hamn. Britterna går till
val nästa  vår, och om oppositio-
nen, konservativa Tories, vinner
har partiledaren David Came-
ron lovat att utlysa en folkom-
röstning om Lissabonfördraget.
Cameron har bett Klaus förhala
den tjeckiska ratificeringspro-
cessen så länge som möjligt. 
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Tjeckisk
process kan
skjuta upp
fördraget

18 procent av de irländska
väljarna är fortfarande osäkra.
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