Valget mellem ja eller jo
d. 3. december skal vi til valgurnerne igen og stemme om det ændrede retsforbehold. Det er et lidt teknisk
nørdet forslag vi skal tage stilling til. Det meste af debatten går på, at vi skal fortsætte vores medlemskab af
EUROPOL (Det europæiske politisamarbejde) og det er selvfølgelig vigtigt. Det omfatter samarbejde og
gensidig information om alvorlige grænseoverskridende kriminalitet – som narko, IT kriminalitet, traficking
og pædofili, men det drejer sig jo også om meget andet.
Ved forhandlingen om Lissabon traktaten fik Danmark muligheden for at deltage i EU's samarbejde om
retslige anliggender efter en tilvalgsordning. Det vil sige, at vi kan gå med i det vi synes er godt for Danmark
og vi kan fravælge de områder vi vil beholde som nationalt anliggende
Et bredt flertal i Folketinget bestående af Socialdemokraterne, Venstre, Radikale, Konservative og SF er
enige om, at vi tiltræder det fælles samarbejde om Politi- og strafferet (bl. a.) EUROPOL samt familieret
(skilsmisse, ansvar for børn, arv o. s. v) gensidig anerkendelse af domme og forkyndelse.
Dette gælder bl. a. inddrivelse af tilgodehavender. En stor fordel for erhvervslivet men også for andre, der
har penge til gode – for eksempel fagforeningers krav på bod og manglende lønudbetalinger fra
virksomheder registreret i et andet EU land (sager om social dumping).
En tilvalgsordning er et tag selv bord. Vi vælger selv områder vi vil være med i og hvad vi vil stå uden for.
Kun England og Irland har i dag de samme favorable betingelser. Resten af medlemslandene skal være med
i alle EU's retsregler inden for det retslige område.
Danmark har valgt nu og fremover at stå uden for samarbejdet på asylområdet. Det skal vi fortsat
bestemme selv. Afstemningen har altså intet med det pt store indvandringspres at gøre. Her bestemmer vi
selv uanset resultatet af afstemningen d. 3. december
Det er svært at forstå, at nogen siger nej til dette favorable tilbud. Vi kan være med i det vi kan lide og stå
uden for det vi ikke kan lide. Vi bestemmer selv. Det er da et tilbud man ikke kan sige nej til.
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