For åbenhed
og demokrati
– bevar retsforbeholdet

Vi kan og skal samarbejde internationalt. Men samarbejdet
skal forankres hos de europæiske befolkninger gennem åbenhed
og demokrati.

Det stemmer vi om
Den 3. december skal vi beslutte, om vi vil bevare Danmarks retsforbehold
over for EU eller afskaffe det til fordel for den såkaldte tilvalgsordning. Afstemningen handler derfor langt fra kun om at deltage i Europol-samarbejdet. Uden retsforbeholdet vil EU få magt over en række vigtige dele af
retspolitikken, og flere beslutninger vil blive truffet endnu længere væk
fra den danske befolkning. Regler for skilsmisser, strafniveauer, forældremyndighed, politi og meget mere vil fremover blive bestemt i EU.

Tilvalgsordningen betyder, at vi med det samme opgiver magt til
EU på en lang række områder. Ja-partierne har herefter frit spil til
at opgive endnu mere magt til EU - uden at spørge befolkningen.
Og den lovgivning, de vælger til, kan vi aldrig vælge fra igen.

Åbenhed og demokrati
frem for EU-bureaukrati
Hvis vi afskaffer retsforbeholdet og rykker retspolitikken til EU’s hovedkvarter i Bruxelles, betyder det mindre demokrati. Vi kan ikke længere
stemme på en anden politiker, hvis vi ønsker en anden politik. Vi får mindre demokratisk debat om retspolitikken, fordi beslutningerne rykkes langt
væk fra borgerne.
Enhedslisten vil i stedet flytte beslutningerne tættere på befolkningen. Vi går ind for et stærkt og forpligtende europæisk samarbejde. Men
samarbejdet skal forankres hos de europæiske befolkninger og de nære
demokratier frem for centralt i det bureaukratiske EU-system.

Mister vi retsforbeholdet, kan domstole i de 27 andre
EU-lande træffe beslutninger, der gælder for danske
borgere. Eksempelvis på områder som forældremyndighed,
beslaglæggelser og skilsmisser. Også selvom ingen har overblik
over, hvordan reglerne er i de andre lande.
Pernille Skipper og Søren Søndegaard

Dårligere retssikkerhed
og mere overvågning
Afskaffer vi retsforbeholdet, fører det til dårligere retssikkerhed, mere
overvågning og ringere kontrol med politiet. For eksempel vil italienske
eller rumænske domstole kunne beslutte, at danske hjem skal ransages,
og at danske borgeres ejendele skal beslaglægges – uden at danske domstole kan kontrollere beslutningen.
28 landes domstole med 28 forskellige standarder for retssikkerhed
kan hver især gribe ind over for borgere i alle de andre lande. Blandt andet
også i sager om skilsmisse og forældremyndighed. Det giver meget uforudsigelige regler for den enkelte.

Skal vi ikke sidde
med ved bordet?
Hvis vi vil sidde med ved bordet, når det laves ny lovgivning i EU, skal vi
acceptere slutresultatet uanset hvad. Vi kan ikke forlade bordet igen, og
vi ved ikke, hvilken lovgivning vi siger ja til. Det kan føre til nogle radikalt
anderledes love end dem, vi kender i dag. For vi skal blive enige med 27
andre meget forskellige lande. Et flertal af de lande har forbud mod homoægteskaber, og nogle har forbud mod abort.
Retsforbeholdet står ikke i vejen for politisamarbejde
Selvom vi bevarer retsforbeholdet, kan dansk politi stadig samarbejde
med politiet i andre lande. Det er også muligt for Danmark at få en parallelaftale om Europol, som eksempelvis Norge, Island og Schweiz har. Den
vil give Danmark mulighed for at trække sig ud, hvis det løber løbsk med
retssikkerheden. Europol er eksempelvis ikke under samme demokratiske
kontrol, som det danske politi.

For en fælles europæisk
flygtningeløsning
Retsforbeholdet forhindrer ikke Danmark i at hjælpe flygtninge i fællesskab med de andre europæiske lande. Til gengæld betyder retsforbeholdet,
at vi ikke er tvunget til at følge EU’s katastrofale flygtningepolitik, der sigter
mod at holde flygtninge ude af EU frem for at hjælpe – med det resultat, at
mere end 2.500 er druknede alene i år. Derfor skal vi bevare retsforbeholdet
og samtidig bidrage frivilligt til at hjælpe mennesker på flugt– både med en
akut og en permanent, forpligtende løsning.

Vi mister muligheden for selv at bestemme over retspolitikken
- eksempelvis over regler for forældremyndighed, skilsmisser,
og hvor hårdt vi skal straffe.
Vi mister demokratisk kontrol med politiet, og vi risikerer,
at almindelige borgere bliver udsat for mere overvågning
og tilfældige indgreb.
Danmark vil kunne blive forhindret i at gå foran på retsområdet
– for eksempel i forhold til homoægteskaber, bedre rettigheder
til fædre og bedre LGBT-rettigheder.
Enhedslisten går ind for forpligtende, internationalt
samarbejde. Men det skal bygge på gennemsigtighed
og demokrati for befolkningerne. Og det må ikke gå
på kompromis med vores retssikkerhed.
Derfor anbefaler vi at stemme nej til at afskaffe
retsforbeholdet.
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Konsekvenser ved at afskaffe retsforbeholdet
den 3. december:

