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SF er klar til valg 
Endnu et travlt år er overstået i Europa-

Parlamentet, og vi går et spændende valgår 

i møde. Margrete er spidskandidat til at 

repræsentere SF i EU, og i alt har SF 

opstillet 17 dygtige kandidater. Afhængigt af 

udfaldet af Brexit vil Danmark have enten 

13 eller 14 pladser i Europa-Parlamentets 9. 

samling. På baggrund af de fremragende 

resultater SF har været med til at få igennem 

i EU, ser vi trygt frem til det forestående valg! 

  

 

Klimaet øverst på dagsordenen 
I klimapolitikken er EU afgørende. Og i EU er klimapolitikken afgørende. Derfor skal klima 

danne grundlaget for al politik der vedtages i EU. IPCC's seneste rapport viste at verden kun har 

12 år til at rette ind hvis vi skal holde temperaturstigningerne under 1,5 grader. Rapporten er et 

halvt år gammel, så nu er det 11,5 år. Mange børn udviser stor bekymring for deres fremtid. 

Anført af den nobelnominerede Greta Thunberg har skolestrejkerne bredt sig til hele verden, og 

#youth4climate er en bevægelse som ingen anstændige folkevalgte kan tillade sig at ignorere – 

selv ikke de industrivenlige kolleger i den 

kristendemokratiske gruppe EPP eller 

den liberale gruppe ALDE. Margrete, SF 

og Den Grønne Gruppe støtter 

naturligvis bevægelsen, SF har fx 

engageret sig i demonstrationerne i 

København, ligesom den Grønne Gruppe 

har sørget for at Europa-Parlamentet 

inviterede repræsentanter for bevægelsen 

til Strasbourg hvor de fremlagde deres 

bekymring og forventninger for alle 

grupperne.  

Det er tydeligt at klima omsider har fået 

den fremtrædende plads i den politiske 

bevidsthed som SF og de Grønne har råbt 

højt om i årtier – Margrete skrev sin første 

kronik om behovet for klimahandling 

allerede i 1990. Nu er tiden forhåbentligt 

kommet til den store omstilling! 
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Opgør med unødvendig engangsplastik   
I de senere år er det for alvor gået op for omverdenen 

at det enorme forbrug af plastik ikke er uden 

konsekvenser. Hvert minut hældes en lastbilfuld plastik 

ud i havet, og resten ender enten i naturen, på 

lossepladser eller det brændes af og udleder CO2 til 

atmosfæren. Omkring 10% genanvendes – en 

procedure der også koster betydelige mængder energi. 

Samtidig er plastik langt oftest lavet af fossilt råolie. 

Margretes plastikposelov, der blev vedtaget i 2015, er 

den første EU-lov der aktivt søger at begrænse forbruget 

af plastik. Engangsplastikloven, som Margrete 

forhandlede på vegne af de Grønne, er den anden lov i 

EU's historie der begrænser brugen af plastik. Den 

forbyder de engangsplastikgenstande der oftest findes på 

europæiske strande, såsom vatpinde, plastikbestik og sugerør. Samtidig skal forbruget af 

madbakker til fastfood og engangskopper begrænses, og 90% af alle plastikflasker skal indsamles 

i 2030. Forureneren-betaler-princippet er indført på en række produkter som for eksempel 

vådservietter, tobaksfiltre, slikpapir og balloner. Desuden skal forbrugeren gøres opmærksom på 

at cigaretfiltre, tamponer og hygiejnebind, papkrus og vådservietter også indeholder plastik. De 

Grønne fik indført et totalt forbud imod det fæle OXO-plastik der markedsføres som 

bionedbrydeligt, men i virkeligheden fragmenterer og bliver til mikroplastik. Det er et produkt 

som ikke mange kender til, men som har enorme konsekvenser for miljø og natur.   
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Flygtninge og migration 
Siden flygtningekrisen for alvor blev synlig i Europa i september 2015 har den præget europæisk 

politik, men selv fire år senere kan EU-landene i Ministerrådet stadig ikke få vedtaget en fælles 

europæisk tilgang (Parlamentet har for længst vedtaget sin betænkning om en revideret Dublin-

forordning hvor solidariteten kommer med – vi skal hjælpe hinanden med såvel 

asylbehandlingen som med efterfølgende at fordele dem der har fået asyl)  Og selvom mere end 

12.000 mennesker er døde på middelhavet siden 2014, blev 2018 alligevel året hvor flere 

medlemslande lukkede deres havne og umuliggjorde NGO’ers redningsarbejde. Folk i nød skal 

reddes. Forsøg på at stoppe flygtninges ret til at søge asyl, er i strid med international lov; omend 

beskyttelsen af de ydre grænser er vigtig, skal det ske med fuld respekt for 

menneskerettighederne. Så udover at forsøge at få den reviderede Dubling igennem, arbejder de 

Grønne fortsat at finde legale migrationsveje til EU som kan lette presset i f.eks. Libyen hvor 26 

lejre huser imellem 4000-20.000 mennesker i hver herunder 10% børn. Mange sidder 

indespærret i op mod et år, nogle sælges på slavemarkeder. Legale indrejsemuligheder for 

asylsøgere såvel som for migranter er den eneste måde menneskesmuglere kan stoppes.  

 

EU kritik - manglende åbenhed i Ministerrådet  
I det forgange år har Margrete arbejdet på at 

undersøge og kritisere det demokratiske 

underskud som EU-institutionerne ofte 

anklages for at lide under. Den ene halvdel af 

lovgivningsmagten, Europa-Parlamentet, 

arbejder i åbenhed i såvel udvalg som i plenum, 

endda med webstreaming på alle sprogene. 

Men den anden del, Ministerrådet, agerer som 

var det en lukket klub for diplomater, uden 

åbenhed og uden parlamentarisk kontrol. 

Parlamentet vedtog i februar 2019 en 

resolution som bekræftede samme kritik, som 

EU’s ombudsmand tidligere i sin årlige rapport, har udtalt sig kritisk om og i takt med flere 

NGO’er begynder at interessere sig for sagen, stiger presset på regeringerne. Åbenhed i Rådets 

lovarbejde er nemlig ikke kun ønsketænkning – det er faktisk et juridisk krav. I EU’s grundlov, 

Lissabon Traktaten, artikel 10 står ”Enhver borger har ret til at deltage i Unionens demokratiske 

liv. Beslutningerne træffes så åbent som muligt og så tæt på borgerne som muligt”. Det afskæres 

borgerne åbenlyst fra når hverken de, deres nationale parlamentarikere eller presse aner hvad 

deres egne regeringer har gang i. EU’s ofte omtalte ’demokratiske underskud’ befinder sig lige 

præcis her! Margrete har en kronik i Politiken om sagen den 30. marts.  
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Den Grønne Gruppe bekæmper skattely og hvidvask 
Kampen mod hvidvask, skattely og skatteunddragelse er helt central for SF såvel som for den 

Grønne Gruppe i EP. Et vigtigt i det arbejde er Europa-Parlamentets særlige udvalg til 

bekæmpelse af skattesnyd der netop er kommet med en omfattende rapport der hænger syv EU-

lande ud som skattely der med al sandsynlighed stjæler skatteindtægter fra andre EU-lande. De 

syv EU-lande der nævnes i rapporten, er Belgien, Ungarn, Cypern, Irland, Luxembourg, Malta 

og Holland. I rapporten rettes også en skarp kritik af Danske Bank og af de danske myndigheders 

slappe tilsyn med banken i sagen om hvidvask af penge via bankens tidligere filial i Estland. SF 

har været meget aktiv i arbejdet med at få belyst de danske myndigheders passivitet i sagen om 

Danske Bank og i den forbindelse har samarbejdet med den Grønne Gruppe været særdeles 

nyttigt. 

 

Palæstina 
Margrete er fortsat næstformand for Parlamentets delegation til Palæstina. EU og FN er insisterer 

stadig på en to-statsløsning med 67-grænserne og hovedstad i Østjerusalem. Israel forsætter sin 

heftige udvidelse af de af FN erklærede ulovlige bosættelser, sin terroragtige kontrol med 

civilbefolkningen med forhindringer for fri bevægelighed, tvangsforflyttelser, husnedrivinger og 

massefængslinger samt belejringen af Gaza. I det forgange år har delegationen været i Palæstina 

i september (hvor Israel igen forhindrede delegationen i at tage til Gaza), og der har været møder 

og drøftelser med civilsamfundsorganisationer, FN-delegationer og aktivister. EU kunne givetvis 

gøre en vigtig forskel, men hidtil har man ikke gjort noget udover at løfte stemmen. Den 

palæstinensiske repræsentation i Bruxelles – såvel som i medlemslandene - er skræmmende 

svag, men den israelske er heftigt og 

indimellem aggressivt til stede overalt. I 

løbet af 2019 forventes det dog at FN’s 

længeventede database over firmaer med 

forretning i de ulovlige bosættelser 

offentliggøres. Databasen udgør et vigtigt 

værktøj til at holde virksomheder 

ansvarlige således at al international handel 

med bosættelserne ophører. Bare en 

sådan lidt mere konsekvent overholdelse 

af vores egne love vil gøre en mærkbar 

forskel. Fortsætter vi som nu, er det en 

alvorlig trussel ikke bare mod Palæstina, 

men reelt også mod Israels fremtid.  
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Kampen imod glyfosat og neonikotinoider 
Selvom glyfosat – aktivmidlet i sprøjtegiften Roundup – blev godkendt for en femårig periode i 

december 2017, fortsatte arbejde imod den skadelige plantegift også i 2018. I foråret lancerede 

den Grønne Gruppe og SF en stor kampagne for at få EU's konkurrencekommissær, Magrethe 

Vestager, til ikke at godkende en fusionering imellem Roundup-producenten Monsanto og 

medicinal- og kemikaliegiganten Bayer. Det lykkedes desværre ikke. Dog var det en enorm 

succes for de Grønne at EU kun godkendte glyfosat for en fem-årig periode hvor det normalt 

godkendes for 15 år ad gangen. Det vil sige at Bayer nu skal søge om godkendelse igen ved 

udgangen af 2019 så produktet kan blive vurderet inden godkendelse udløber i 2022. Denne 

gang bliver forløbet markant anderledes eftersom EU-domstolen har givet den Grønne Gruppe 

medhold i at det var ulovligt ikke at offentliggøre de industri-prøver der lå til grund for det 

Europæiske Fødevareagenturs (EFSA) vurdering af glyfosat under den seneste proces. Det er 

desuden påvist at en stor del af vurderingen var skrevet af industrien selv og copy-pastet ind i 

EFSAs endelige godkendelse.  

  

I foråret 2018 ulovliggjorde EU brugen af tre neonikotinoider efter hårdt pres fra blandt andre 

den Grønne Gruppe. Det er sprøjtegifte der er særligt farlige for bier og som kan true hele vores 

økosystem og landbrugsproduktion; bier er nemlig helt nødvendige for bestøvning af planter. 

Men nu er den gal igen. EFSA har faktisk udarbejdet nogle udemærkede retningslinjer for 

hvordan biers behov skal tages i betragtning når sprøjtegifte skal risikovurderes, men 

kommissionen har efter pres fra enkelte medlemslande søgt at udvande og forhale EFSAs 

anbefalinger. Hvilke lande? Det er endnu en følge af lukketheden i Rådet arbejde at vi end ikke 

kan få oplyst hvilke lande der modsætter sig beskyttelsen af bestøverne så vi kan holde dem 

ansvarlige. Arbejdet med at sikre EFSAs anbefalinger og med at få den stærk tiltrængte åbenhed 

i Rådet kommer til at fortsætte med fuld styrke også ud over 2019. 
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Borgerklageudvalget 
Margrete er fortsat De Grønnes koordinator i Borgerklageudvalget (Petition – ’Andragender’). 

Udvalget forbliver et nyttigt redskab for borgere til at gøre Parlamentet og dermed også 

Kommissionen opmærksom på eventuelle overtrædelser af EU-lovgivningen og samtidig den 

mest direkte mulighed for indflydelse. Ud over behandlingen af de mange hundrede 

borgerklager har udvalget også afholdt en række vigtige høringer heriblandt borgerrettigheder i 

forbindelse med Brexit, reformen af det såkaldte European Citizen Initiative samt sat god tid af 

til at EU’s ombudsman kunne fremlægge sin 

specialrapport med hendes meget vigtige kritik af 

Ministerrådets lukkethed (se nedenfor). På 

udvalgsmøderne d. 2. og 11. april behandles i 

øvrigt borgerklager fra Danmarks 

Naturfredningsforening over vildsvinehegnet ved 

den dansk-tyske grænse og lokale SF’eres over de 

planlagte havbrug omkring Djursland. Selvom 

udvalget er temmelig ukendt i Danmark, er der 

heldigvis kvikke danskere der har fundet ud af at 

bruge det.  

 

 

Brexit 
Under det lange og tumultariske forløb fra briterne stemte om fortsat EU-medlemskab i 2016 til 

i dag, har premierminister Theresa May igen og igen lovet briterne at de skulle forlade EU den 

29. marts 2019. Det er nu officiel politik at briterne gerne vil have Brexit udsat, og det scenarie 

Theresa May havde forsvoret ville ske, er nu virkelighed. De britiske politiske partiledere har 

under hele det langvarige forløb udvist en helt enestående mangel på lederskab og prioriteret 

kortsigtede indenrigspolitiske hensyn frem for en holdbar politisk løsning på den misere de er 

havnet i. Theresa Mays rejsecirkus frem og tilbage mellem Bruxelles og London har alene 

bidraget til en masse CO2-udledning og varm 

luft, og det er står helt klart at det britiske 

parlament ikke fungerer hensigtsmæssigt for 

demokratiet. Den Grønne Gruppe bakker op 

om det voksende krav i UK om endnu en 

folkeafstemning om britisk medlemskab, den 

såkaldte People’s Vote, og skulle det ske at en 

afstemning ender med et nej til Brexit, skal vi og 

de resterende 26 lande selvfølgelig byde dem 

velkommen hjem med åbne arme.  
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Øvrige sager i Miljø- og Sundhedsudvalget 
I løbet af det sidste år har Margrete væres skyggeordfører på flere af Miljø- og Sundhedsudvalgets 

udtalelser til lovforslag som andre udvalg var hovedforhandler på. Det drejer sig for eksempel 

om en ændring i beskyttelsen af medicinprodukter som nu vil give mulighed for at producere 

billigere kopimedicin med de samme aktivstoffer til eksportmarkeder uden patentbeskyttelse og 

samtidig vil gøre produkterne klar til EU-markedet når patenterne udløber. 

 

Udvalget lavede en udtalelse til Parlamentets resolution om kunstig intelligens hvor Margrete og 

de andre skyggeordførere i Miljøudvalget blandt andet sikrede at bekymringer om de etisk, 

psykologiske og juridiske aspekter, særligt på sundhedsområdet, blev skrevet ind i den endelige 

tekst. Derudover lavede udvalget en udtalelse til Programmet Digital Europe 2021-2027 der er 

en del af EU’s syv-årige finansielle ramme. Her stillede Margrete blandt andet ændringsforslag 

om at alle datacentre bør forsynes med vedvarende energi som Miljøudvalget efterfølgende 

tilsluttede sig. Desværre blev det ikke en del af den endelige position for Parlamentet så arbejdet 

fortsætter med at få kravet indført igennem anden lovgivning i næste valgperiode. 

 

Når vand transporteres fra værkerne til forbrugeren, mistes noget af det undervejs. I Danmark 

er vi iblandt de bedste til at minimere vandtab, det ligger gennemsnitligt under 10%. Men i nogle 

lande er der op til 60% vandtab i rørene! Det er et absurd spil af ressourcer, og regningen lander 

i sidste ende hos borgerne. Så selvom Margrete ikke formelt er involveret i drikkevandsdirektivet, 

har hun alligevel stillet ændringsforslag i lovprocessen der skal sikre at forbrugeren vil blive oplyst 

om tabet af vand fra sit vandværk og derved få indsigt til at kunne lægge pres på sin vandforsyner 

og på sine myndigheder for at komme problemet til livs. Forslaget har været i trilogforhandlinger 

og ventes at komme til afstemning i Parlamentet til en andenbehandling i marts 2019. 

 

Margrete var desuden skyggeordfører på en teknisk lov der sørger for at biler der er godkendt til 

EU-markedet af de britiske myndigheder, også vil være godkendt efter Brexit.  

  

Det Europæiske Medicinalagentur 
Margrete har været meget engageret i flytningen af det Europæiske Medicinalagentur (EMA) 

efter Brexit. I konkurrence med 18 andre europæiske byer bød Danmark på at få EMA’s 

hovedsæde til København. Regeringen tilbød i den forbindelse at betale huslejen for EMA i de 

første tyve år. Dét, og de gode forhold for de mange ansatte i EMA der måtte flytte med, betød 

at København var iblandt favoritterne til at blive det nye hovedsæde sammen med Amsterdam 

og Milano. I sidste ende kunne Rådet ikke nå til enighed, og det måtte afgøres ved lodtrækning. 

Amsterdam vandt, og EMA vil nu flytte ind i nyopførte lokaler hvor de kan operere med det 

samme. Da der under forløbet viste sig stor interessekonflikt i forhold til EMA - den danske stat 

satte frejdigt og tankeløst lægemiddelindustrien i spidsen for sin kampagne, er Margrete OK med 

at København ikke vandt hovedsædet. Dog er parterne i Parlamentet ikke tilfredse med den 

fremgangsmåde Rådet har valgt. Her har man bevidst søgt at ignorere Parlamentet der jo er en 

ligeværdig lovgiver. Det har haft et efterspil som Margrete også har været ordfører for. Det førte 

til en resolution i februar 2019 som kraftigt kritiserer Rådets udemokratiske fremgangsmåde. 


