
April 1, 2019
Eningbölevägen 44, 74961 Örsundsbro, Sweden

M. Premier Charles Michel, Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgique

Geachte Mijnheer de Eerste Minister,

Ik ben Amelia Andersdotter, een Zweedse burger, ex-Gentenaar en voor-

malig lid van het Europese Parlement. Ik schrijf deze brief als laatste

redmiddel, in de hoop u en uw overheid te overtuigen om tegen het Eu-

ropese auteursrecht voorstel te stemmen in de Europese Raad.

Ik schrijf, wetend dat uw overheid en de belgische Euro-parlamentsleden

al lang de heel uitgebreide verplichtingen in het voorstel – die het Eu-

ropese Parlement vorige week goedkeurde – steunen.

Ik schrijf, omdat ik overtuigd ben dat dit niet enkel meer over het au-

teursrecht gaat, maar ook over het respect tussen politici en Europese

burgers. Ik heb enige voorbeelden toegevoegd aan deze brief.

Ik stel mij voor dat u, zoals ik, een Europese federalist bent, en dat u,

zoals Guy Verhofstad, meer Europa wilt. Maar hoe kunnen wij meer Eu-

ropa hebben, als politieke leiders van ons continent hun burgers zombies,

botten en terroristen noemen?

Er zijn zeker verschillende redenen dat steeds meer Europeanen tegen

de Europese Unie stemmen. Toch is zeker ook het soort politieke debat

die rond auteursrecht is uitgebarsten hier een bijdragende factor. U zou

deze giftige atmosfeer kunnen tegenwerken door aan de Europese Raad

te vragen om dit proces te herdoen.

Hoe kunnen wij, als Europese burgers, een Europees wetvoorstel als recht-

matig zien, als een voorstel dat onze zorgen en voorkeuren respecteert,

als deze wet tot stand is gekomen in zo’n politieke proces vol beledigingen

en laster?

Ik heb vrienden in alle delen van Europa, die samen met mij voor-

standers van een sterk, democratisch en inclusieve Europese Unie zijn,

maar die, door deze ontwikkelingen, nu een deuk dreigen te krijgen in

hun vertrouwen in de Europese Unie.

De CDU uit Duitsland beweerde dat rond 150’000
europese burgers die protesteerde tegen de wetvoorstelling
door de amerikanen kocht worden.

————————

De hoofd correspondent Europa van Politico stelde
voor dat burgers jihadisten worden als ze tegen
de wetvoorstelling worden.

————————

De voorzitter van een Zweedse organisatie voor
belangenbehartiging van componisten, beschuldigt
bewuste burgers om zombies te zijn.



Ik kan het echter niet beter dan Twitter-user @MirceaKitsune zeggen:

“Every #EU institution disrespected us: The Commission

called us #bots and the mob, the Parliament jokingly voted

the directive by pressing the wrong buttons, the Council may

ignore the outrage too and serve its masters. The government

of #Europe is at war with the people!”

Natuurlijk, voor burgers die zich er niet bewust van zijn dat verkeerd

stemmen niet ongewoon is in het Europees Parlement – volgens Europese

NGO VoteWatch komt dit blijkbaar vooral voor bij Franse EPs – is

het feit dat dertien parlementsleden door technische redenen verkeerd

hebben gestemd, en dat dit voor een verkeerd resultaat zorgde, niet erg

vertrouwenswekkend.

Wat het fundament van onze gemeenschappelijke democratie zou moeten

zijn, en een uitdrukking van de wil van de burgers, lijkt op een willekeurig

proces, lijdend onder het onvermogen van verkozen politici om op de juiste

knop te drukken.

Afzonderlijk wegen deze omstandigheden misschien niet zwaar genoeg

door voor mijn verzoek aan u, mijnheer de premier, maar samen zorgen

ze voor een situatie die een dusdanige impact heeft op de publieke opinie

dat het een negatieve impact op het Europees project zal hebben.

Als u, zoals ik, vertrouwen hebt in het voortbestaan en de legitimiteit

van het Europees project, hoop ik dat u de wijsheid zult hebben om

de Europese Raad te vragen dit proces te herdoen. Laten we deze her-

vorming van het auteursrecht afwijzen en het opnieuw doen – zonder de

beledigingen, zonder de laster en met de vingers op de juiste knop.

Een franse lobbyist uit Coordination of Euro-
pean Picture Agencies Stock, Press and Her-
itage (CEPIC) vergelijken Wikimedia Deutsch-
land met terroristen.

————————

De christdemocratische partij uit Duitsland (CDU)
beweerde ook dat burgers botten zouden zijn -
een bewering die organisaties voor belangenbe-
hartiging van rechthouders ook in Zweden hebben
herhalen.

Dank u voor uw andacht,

Amelia Andersdotter
Voormalig Europarlamentslid (2011-2014) Zweden


