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Det er i Danmarks 
interesse, at vi har et 
stærkt EU, og at vi søger 
størst mulig indflydelse 
på det. 

Vi ser eksempler 
på, at kommunerne 
i deres butikker 
prisfastsætter og 
prisdumper uden 
hensyntagen til de 
regler, der er.

G
ensidig respekt og samarbejde er selve 
fundamentet i det europæiske 
fællesskab, der siden Anden Verdens-
krigs afslutning med ganske få 
undtagelser har sikret fred og 

samhørighed i vores del af verden. I løbet af 
de seneste 45 år har EU fået vokseværk både i 
dybden og i bredden.

En række nye medlemslande, politiske 
områder og ikke mindst nye grænseover-
skridende udfordringer. EU er en blevet en 
kompleks størrelse, der af mange desværre 
opleves som fjern og uvedkommende. Men 
for mig er EU mere end blot en overstatslig 
institution »dernede i Bruxelles«. EU er et 
historisk monument; det politiske fredspro-
jekt, der beviser, at når lande samarbejder 
konstruktivt på tværs af grænser, så kan vi 
opnå positive og langvarige resultater.

Desværre går det ofte tabt i den offentlige 
debat. Vores forhold til EU er præget af 
diskussioner om alt lige fra forbud mod 
lakridspiber, krumme agurker og mængden 
af kanel i vores bagværk. EU-skeptiske 
partier har vundet politisk terræn, og selv 
om jeg mener, at en god dosis skepsis er 
sund, må det ikke hæmme vores handlekraft 
i EU og mulighed for at få indflydelse. I Det 
Konservative Folkeparti anerkender vi 
udfordringen. EU skal koncentrere sig om de 
væsentlige grænseoverskridende proble-
mer. Samtidig anerkender vi i den grad, at et 
velfungerende europæisk samarbejde er en 
forudsætning for fortsat velstand og et 
tryggere Danmark.

I indeværende valgperiode har vi haft 
afgørende indflydelse på bl.a. lovgivning om 
klima- og energieffektivitet, handelsaftaler 
med tredjelande samt regler, der hjælper 
små og mellemstore virksomheder. De 
kampe, vi har taget i EU, har ubetinget skabt 
værdi for vores virksomheder og borgere. 
Danmark skal understøtte en bæredygtig 
vækst i Europa. Og her kommer vi noget 
længere med fælles regler for EUs mere end 
500 millioner indbyggere, end hvis vi kun 
fokuserede på Danmarks godt fem millioner 
indbyggere. Det handler grundlæggende om 
at efterlade et bedre Europa til vores børn og 
børnebørn, end vi selv blev født ind i.

Vi befinder os i en verden, der udvikler sig 
i et hæsblæsende tempo. Voldelige konflik-

ter i flere dele af verden, migration, terror-
trusler, miljø- og klimaudfordringer – ja, der 
er nok at tage fat på. Europa står ikke stille, 
og det gør Det Konservative Folkepartis 
holdning til Europa selvfølgelig heller ikke. 
Vi mener, at EU-politikken skal afgrænses til 
meningsfulde områder med respekt for det 
enkelte medlemslands suverænitet. Det er 
afgørende, at beslutninger træffes så tæt på 
borgerne som overhovedet muligt.

Jeg mener, at der er en lang række 
områder, hvor medlemsstaterne i EU bør 
fastholde deres nationale, regionale eller 
lokale beslutningskompetencer. Det gælder 
inden for kultur-, skole-, sundheds-, social- 
og arbejdsmarkedspolitikken og ikke mindst 
skattepolitikken. Vi vil håndhæve nærheds-
princippet, der sikrer, at centrale beslutnin-
ger bliver truffet inden for egne landegræn-
ser. Vi skal ikke blande os i andre landes 
arbejdsmarkedspolitik og udlændingepoli-
tik, lige så vel som de ikke skal blande sig i 
vores.

I stedet skal vi skærpe vores fokus på de 
grænseoverskridende problemer, som vi i 
kraft af vores størrelse ikke kan løse alene. 
Fra min konservative udkigspost ser jeg et 
Europa i opbrud, som skal samles med 
respekt for de enkelte lande. Ellers ender vi i 
en blindgyde. Eller i værste fald ad veje, der 
fører os væk fra den frihed og sikkerhed, der 
gennem snart en livstid har præget Europa.

Klare grænser for masseindvandring
For kort tid siden udspillede der sig et 
storpolitisk drama i Tyskland, hvor migrati-
onsspørgsmålet var omdrejningspunkt for 
diskussioner om mulig lukning af landets 
grænser for asylansøgere fra andre EU-lan-
de. 

I den forbindelse indtog den tyske 
forbundskansler Angela Merkel talerstolen i 
Berlin, hvor hun sagde, at »migration kan 
blive et skæbnespørgsmål for EU«. Den 
betragtning er jeg meget enig i. Europas 
grænser har været og er fortsat under pres, 
og landene i EU har hidtil været splittet, når 
det gælder håndteringen af masseindvan-
dring fra fjerne egne. Set i lyset af den 
øjensynligt endeløse krig, der foregår i 
Syrien, kombineret med en massiv befolk-
ningstilvækst i Afrika, er der ingen tvivl om, 

EU er en 
generations-
kontrakt for 
et stærkt, frit 
og sikkert 
Europa
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K
ommunerne har i flere år forsøgt at 
drive genbrugsbutikker – med 
blandet succes. Nu må tiden være 
inde til at lade organisationerne gøre 
arbejdet.

I Danmark elsker vi genbrug. Faktisk i en 
sådan grad, at hver dansker i gennemsnit 
donerer fem kilo genbrugstøj årligt til Røde 
Kors og andre organisationer. Og i nød-
hjælpsbranchen kan vi sælge det! Omsæt-
ningen stiger, og det samme gør det over-
skud, vi bruger til socialt og humanitært 
arbejde i både Danmark og katastrofeområ-
der i verden. Alene i Røde Kors præsterede 
vi et overskud på 66 millioner kroner fra 
vores genbrugsbutikker i 2017. En fantastisk 
bedrift, der udelukkende kan tilegnes 
engagerede frivillige i de 240 Røde Kors-bu-
tikker landet over. Vores lokalforeninger er 
dynamoen bag overskuddet, og derfor 
tilfalder fortjenesten også deres lokale 
arbejde, da 60 procent af indtægterne fra 
butikkerne går tilbage til lokale hjælpeind-
satser for udsatte grupper i Danmark.

Men i disse år oplever vi, hvordan den 
økonomiske og menneskelige værdi, som 
vores butikker skaber, udfordres. Flere og 
flere kommuner har selv, eller via deres 
kommunale affaldsselskab, etableret 
genbrugsbutikker, og dermed trådt ind på 
det kommercielle detailmarked for gen-
brugsbutikker, der ellers er glimrende 

dækket af de almennyttige organisationer 
og andre private aktører. Man fristes derfor 
til at spørge, hvad de i grunden er der for? Og 
hvis de vil tjene penge, om det som mini-
mum ikke bør ske på lige markedsvilkår? 
Tilmed er det uklart for os, hvilken værdi de 
kommunale genbrugsbutikker reelt set 
skaber.

Prisdumping
Vi ser jævnlige eksempler på, at kommu-
nerne udnytter de konkurrencefordele, de 
i udgangspunktet er udstyret med. 
Kommunernes adgang til genbrugsartikler 
er langt bedre end organisationernes, da 
kommunerne på genbrugspladserne selv 
afgør, hvilke genbrugsmaterialer vi kan få 
adgang til, og hvilke de selv vil sælge. 
Desuden afgør kommunerne også, hvor i 
det offentlige rum, vi må opstille gen-
brugscontainere til genbrugstøj. Det 
skaber en klokkeklar konkurrencefordel 
for kommunerne, og skævvrider markedet 
til deres fordel. Og når vi nu er ved konkur-
rence: Vi ser eksempler på, at kommuner-
ne i deres butikker prisfastsætter og 
prisdumper uden hensyntagen til de 
regler, der er på området. Markedets priser 
tilsidesættes altså af kommunerne med 
mekaniske prisnedsættelser uden skelen 
til materialernes reelle værdi og butikker-
nes samlede omkostninger.

Røde Kors: 
Kommuners 
forsøg med 
genbrugs-
butikker  
bør stoppe
Kommentar 
Tina Donnerborg

Det europæiske samarbejde er 
udfordret, Brexit, flygtninge- og 
migrantkrise og stigende EU-skepsis 
dominerer den politiske dagsorden. 
Berlingske har bedt partilederne for 
alle opstillingsberettigede partier 
om at give deres bud på, hvor EU 
skal bevæge sig hen i de kommende 
år. Læs tidligere kronikker i serien 
på b.dk/europa.
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at vi må gentænke vores asylsystem, hvis vi 
skal sikre den europæiske sammenhængs-
kraft. For der er en grænse for, hvor mange 
mennesker, vi kan hjælpe.

Vi har længe været fortaler for et mere 
retfærdigt asylsystem, der fokuserer 
hjælpen i nærområderne og dermed gør, at 
vi kan hjælpe langt lere, end vi gør i dag. 
Desuden er det afgørende, at vi beskytter 
EUs ydre grænser, så vi får lukket ned for 
den illegale tilstrømning. Samtidig er det 
nødvendigt, at vi styrker grænsesamarbej-
det gennem EUs grænseagentur Frontex, så 
vi undgår, at der etableres nye migrationsru-

ter til Europa. Det står soleklart for mig, at vi 
i skrivende stund har et system, der tjener 
de få på bekostning af de mange. Det skal vi 
tage et politisk opgør med. Målsætningen 
må være, at lygtninge kommer hertil i et 
passende antal, og at de skal vende tilbage 
til deres hjemlande, når forholdene tillader 
det. Derfor var det et positivt første skridt, at 
EU-landene umiddelbart før sommerferien 
blev enige om at undersøge muligheden for 
at etablere opsamlingscentre for lygtninge 
og migranter i eksempelvis Nordafrika, så 
man derved får nedbrudt menneskesmug-
lernes forretningsmodel.

Når vi nedbryder ulovlige migrationsruter 
i Europa, skal vi i samme ombæring lappe 
hullerne i de europæiske handelsveje. I dag 
bliver størstedelen af dansk eksport handlet 
i EUs indre marked.

Mere end en halv million danske job 
ahænger direkte af, at vi kan sælge vores va-
rer i Europa. Det er altså ikke småpenge, der 
er på spil. Et stærkt handelssamarbejde er en 
forudsætning for, at vi kan skabe vækst og 
arbejdspladser i Danmark. Vi skal samtidig 
omfavne arbejdskraftens frie bevægelighed, 
der giver danskere mulighed for at hente 
erfaringer og uddanne sig i andre europæi-

ske lande, ligeså vel som europæere får 
mulighed for at arbejde i Danmark. En 
betydelig del af vores handel foregår 
desuden med tredjelande, som EU har 
handelsaftaler med.

Desværre ligger EU lige i krydsilden i en 
handelskrig mellem Kina og USA, der 
barrikaderer sig med protektionisme og 
skadelig straftold. Derfor er det mere end 
nogensinde før afgørende, at EU kæmper 
mod handelsbarrierer, så vi sikrer vores 
virksomheder de bedste globale afsætnings-
vilkår. Det så vi for få uger siden et positivt 
eksempel på, da EU og Japan underskrev en 
omfattende frihandelsaftale. En aftale, der 
ubetinget gavner begge parter, og som 
forhåbentlig er et varsel om bedre tider for 
den internationale frihandel.

Må ikke koste selvbestemmelse

Det er i Danmarks interesse, at vi har et 
stærkt EU, og at vi søger størst mulig 
indlydelse på det. 

Åbenhed og fællesskab er ikke blot 
grundstenene i det europæiske samarbejde, 
men også en del af det danske DNA. Måden, 
vi takler problemstillinger på, er ved at 
samarbejde på tværs af fagområder, 
kommunegrænser og politiske partier. 
Danmark har potentialet til at blive en 
rollemodel i EU, når der skal udarbejdes 
løsninger på grænseoverskridende proble-
mer. Hvis vi skal realisere vores potentiale, 
skal vi samtidig blive bedre til at tage 
ejerskab for de beslutninger, der træfes i det 
europæiske samarbejde. Det er vigtigt at slå 
fast, at »vi« er medlem af EU, og beslutninger 
træfes af »os« og ikke »dem dernede i EU«.

Jeg ser et stærkt og fokuseret europæisk 
samarbejde som en generationskontrakt for 
et stærkt, frit og sikkert Europa. Her står 
Danmark bedst ved at sidde med ved bordet 
og være herre over vores egen fremtid. Det, 
vi investerer i dag, kommer igen med 
renters rente til de kommende generationer. 
Derfor skal vi investere i samarbejdet. Vi 
skal investere i Europa. Sådan sikrer vi 
Danmark den bedste fremtid.

Søren Pape Poulsen er justitsminister og 
partiformand for Det Konservative Folkepar-
ti. 

Vi har erfaringen og kender omkostnin-
gerne forbundet med at drive butik, og det, 
at vores butikker drives af frivillige, holder 
netop omkostningerne på et minimum. 
Virkeligheden er en anden for kommuner-
ne, hvor alt fra sortering til salg, markeds-
føring og regnskab udføres af enten ansat 
personale eller personer fra kommunale 
beskæftigelsesindsatser. Regnskabsanaly-
ser fra organisationernes brancheorganisa-
tion ISOBRO viser, at hvis genbrugsplad-
serne donerer genbrugsegnede effekter til 
den humanitære sektors butikker, får 
kommunen 20 gange så meget tilbage i 
forhold til en butik på genbrugspladsen.

Unfair konkurrence

Hvis værdien af kommunernes genbrugsbu-
tikker bare var, at den samlede genbrugska-
ge blev større, kunne vi i fællesskab glædes 
over det. Men intet tyder på, at det er 
tilfældet, at åbningen af en kommunal 
genbrugsbutik er ensbetydende med, at folk 
køber mere genbrug. Vi ser, at de almennyt-
tige butikker, der udsættes for den kommu-
nale konkurrence, oplever negativ vækst 
eller påfaldende lavere vækst end i andre de-
le af landet. Dermed tyder det på, at 
kommunerne i stedet for at øge den samlede 
genbrugskage, blot lytter markedsandele 
væk fra den almennyttige sektor, hvor 
evnerne til at skabe overskud ellers er langt 

bedre. Dermed er kommunale genbrugsbu-
tikker ikke kun unfair - det er også uhen-
sigtsmæssigt for samfundet.

Vi har ligesom kommunerne kun interes-
se i grønne løsninger, mere genanvendelse 
og et større genbrugsmarked. Men det tyder 
ikke på, at ønsket om mere cirkulær økono-
mi og genanvendelse opfyldes ved, at 
kommunerne selv driver genbrugsbutikker. 
Løsningen indes i stedet hos organisatio-
nerne, hvor vi sikrer fair og lige konkurrence 
mellem hinanden, mens vores overskud 
samtidig bidrager til at løfte sociale indsat-
ser lokalt i kommunerne. Vi organisationer 
kan sikre, at genbrugskagen øges, at 
markedspriserne holdes, og at lere midler 
ryger tilbage til lokalt hjælpearbejde i den 
kommune, hvor genbrugsmaterialerne også 
stammer fra.

Så kære kommuner, overvej lige, om I 
selv skal drive genbrugsbutikker eller i 
stedet samarbejde bedre med os - organisa-
tionerne - om adgangen til de attraktive 
genbrugsmaterialer. Vi tror på, at det er 
vejen til at øge genbrugsmassen til glæde 
for miljøet og de mange danskere, der 
synes, at genbrug er guld. Alt i alt en bedre 
investering for kommunerne. Vi står klar til 
samarbejdet.

Tina Donnerborg er chef for genbrug i Røde 
Kors.

Med Rosenkrantz-Theil har Mette 

Frederiksen fået sig en blind 

førerhund i den økonomiske politik. 

Hun bør snarest slå fast, at man kan 

stole på inansordfører Benny 

Engelbrechts forsikringer om, at det 

»i sidste ende er Finansministeriet, 

som skal beslutte, om der er evidens 

for at lave ændringer«.

Leder i Børsen om Pernille Rosenkrantz 
Theil, der følger op på Enhedslistens kritik af 
Finansministeriets regnemodeller.

Mette Frederiksens  

blinde førerhund

Det er vigtigt, at ASEAN-landene 

støtter det multilaterale system og 

arbejder sammen med ligesindede 

partnere, så vi kan udbygge vores 

netværk af samarbejde.

Singapores premierminister Lee Hsien Loong 
er nervøs ved udsigten til handelskrig og et 
generelt pres på det internationale 
handelssystem. Citeret i The Straits Times.

ASEAN-landene må holde 

kursen
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