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De seneste år er EU-domstolen begyndt at spille en stadig større rolle i den politiske debat. Domme, som er
gået imod den danske udlændingepolitik, har vakt opsigt, fordi de er svært forenelige med, at Danmark har
forbehold over for EU´s udlændingepolitik. Og senest har det vakt opsigt, at EU´s dommere har truffet
afgørelser med vidtrækkende konsekvenser for tildelingen af velfærdsydelser som børnepenge og SU. 

Cand.jur. Morten Messerschmidts bog er den første danske, samlede beskrivelse af den aktivisme og
arbejdsstil, som fører til disse kontroversielle domme. I en række kapitler gennemgår han EU-domstolens
betydning gennem historien. Fremstillingen har en kritisk tilgang; eller er, som titlen antyder og forfatteren

siger, et forsvar for folkestyret. 

Bogen er et forsøg på at bevidstgøre både politikere og alle samfundsinteresserede i problemets omfang og
rod, ligesom der gives en række bud på, hvordan aktivismen kan reduceres og medlemslandene således kan

kæmpe suverænitet tilbage til de folkevalgte organer.
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