
Korruptionsskandalen i EU parlamentet. 
 

Korruptionskandalen inom EU växer med sådan hastighet och omfattning att ibland blir det svårt att 

följa med i svängarna.  Dels för att dem ansvariga inom EU försöker dölja sanningen inför 

allmänheten och dels för att korruptionen också har en internationell prägel, men framförallt för att 

det inte finns något intresse för de ansvariga  inom EU att motarbeta eller lösa den. Ett tydligt bevis 

är den senaste avslöjande, då den belgiska polisen och inte de egna kontrollorganen inom EU  som 

arresterade den socialistiska ledamoten Eva Kaili, EU parlamentets vice ordförande och misstänker 

henne för att olagligen  ha tagit emot mutor. Vid husrannsakan har polisen hittat i hennes lägenhet i 

Bryssel flera resväskor fyllda med kontanter för ett värde över en och halvmiljon euro. Men 

korruptionsskandalen slutar inte här, för tillsammans med Kaili  har den belgiska polisen anhållit 

även flera misstänkta, bland andra Kailis partner Francesco Giorgi, Niccolo Figa-Talamanca och 

Eva Kailis far. 

Bland dem övriga anhållna är den tillika socialdemokratiska EU parlamentariker, Luca Visentini, 

Antonio Panzeri hans fru och dotter och arresteringarna bara fortsätter. 

Viktor Orban har mycket träffande kommenterat skandalen med orden: ”Om korruptionsskandalen 

fortsätter i samma omfattning, kan EU parlamentet snart ställa upp med ett eget fotbollslag 

bestående av anhållna parlamentariker”. 

Viktor Orbáns uttalande är inte helt omotiverat, för det kommer med all säkerhet flera huvuden  att 

rulla och ängslan  är stor bland socialister i parlamentet för ingen som vet, vem ska bli den nästa 

som får den äran att spela med i det berömda fotbollslaget. Den anhållna italienska parlamentariker 

Luca Visentini har nämligen för att slippa långa fängelsestraff, lovat att samarbeta med polisen och  

avslöja ännu flera namn och mera detaljer i den omfattande  korruptionsprocessen. 

Det sorgliga med det hela är, att enligt Visentini  har korruptionen och mutaffärerna pågått under 

flera år och måste  ha varit känt även för dem högst uppsatta funktionärerna inom administrationen. 

Men inte bara mutor i miljonklass som är ett problem i parlamentet, för enligt vissa uppgifter finns 

det även uppemot trehundra EU parlamentariker på valutaspekulanten Georg Soros, (grundare av 

Open Society Fundations) lönelista. 

Allt detta tyder på att majoriten av EU parlamentets medlemmar är mer lojala till sina bidragsgivare 

än till sina väljare. På detta visar också införandet av sanktionerna mot Ryssland, vilka enligt 

ursprungliga planer skulle leda till att försvaga Ryssland så till den grad att göra Ryssland  

oförmögen att fortsätta kriga mot Ukraina, men resultatet blev istället det motsatta.  Total kollaps 

av  Europas ekonomi, medan kriget i Ukraina fortsätter med oförminskat styrka. Sanktionerna 

tjänar endast till för att om möjligt, ännu mer förstärka USA-s inflytande över Europa, stödja USA-s 

vapenindustri och sälja så mycket vapen som möjligt till de stridande parterna. 

 

Det är uppenbart att problemen med korruption inom parlamentariker i EU kan inte lösas av 

parlamentarikerna själva, för det är alldeles för många  av  dem är inblandade i skandalerna. 

Lösningen istället skulle kunna vara att radikalt minska antalet ledamöter och  ersätta dem 

kvarvarande med proportionellt valda representanter från olika politiska partier från 

medlemsländerna själva. 
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