
 

 

 

 

 

 

 

 

Folkeafstemning den 3. december, hvorfor?  

Farhad Bahador  

Den 30. november 2015 

Den 3. december 2015 bliver der afholdt folkeafstemning i Danmark, men denne gang handler det ikke om 

folketings- eller kommunal valg. Nej, vi skal stemme om noget helt andet, nemlig det danske retsforbehold. 

Vi skal stemme om, hvorvidt retsforbeholdet skal omdannes til en såkaldt tilvalgsordning. Men hvad er 

retsforbeholdet egentlig for noget?  

I Forbindelse med folkeafstemning til Maastrichttraktaten i 1992, traktaten om oprettelse af den Europæiske 

Union, tog Danmark forbehold over for yderligere deltagelse i det overnationale samarbejde i søjle 1, som 

omfattede fire politikområder: 1) unionsborgerskabet, 2) fælles forsvar, 3) fælles mønt (Euroen), 4) retlige og 

interne anliggender.  

Retsforbeholdet betyder, at Danmark ikke deltager i EU-samarbejdet på overstatsligt niveau om b.la. ”retlige 

og interne anliggender”. Det betyder, at regler vedtaget på f.eks. asyl -og indvandring området ikke har direkte 

virkning i Danmark. 

Europol, som er et fælleseuropæisk politisamarbejde forventes snart at overgå til det overstatslige niveau, dvs. 

EU kan vedtage regler inden for dette område med direkte virkning i det enkelte lande undtagen Danmark, 

som vil stå udenfor. En vigtig del af Europol-samarbejdet er databasen EIS, Europol Information System, 

hvorigennem EU-landene deler informationer om dna-spor, fingeraftryk eller signalementer i straffesager. 

Danmark kan som nævnt ovenfor grundet retsforbeholdet ikke længere ville kunne deltage i Europol-

samarbejdet og vil derfor glip af disse informationer.  Det er netop grunden til, at vi skal stemme om, det 

danske retsforbehold skal omdannes til en såkaldt tilvalgsordning.  

De politiske partier, der er positive over for ændring af retsforbeholdet til en såkaldt tilvalgsordning er 

Socialdemokraterne, Venstre, SF, Radikale og Konservative. Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal 

Alliance anbefaler et nej til ændringen af retsforbeholdet.  

Ved at vælge tilvalgsordningen i stedet for retsforbeholdet, kan Danmark vælge efter eget ønske fra sag til sag 

at tilslutte sig de retsakter, der ligger inden for samarbejdet om retlige og interne anliggender.  

Stemmer vi ja til tilvalgsordningen, så kan Danmark være med i Europol-samarbejdet på lige fod med andre 

EU-lande. Samtidig tilslutter vi os 22 retsakter og sige nej til 18 retsakter, som omhandler fælles asyl- og 

indvandringspolitik.  

Stemmer vi nej, ryger Danmark helt ud af Europol-samarbejdet, medmindre Danmark kan lave en såkaldt 

parallelaftale, som nej-partierne argumenterer for.  

Farhad Bahador  

Den 30. november 2015 

  
 همزبانان عزیز

قرار است پنجشنبه تاریخ سوم دسامبر سال جاری یک همه پرسی درباره ادامه اعتبار قوانین 

حوزه قضایی\دادگستری و امور داخلی اتحادیه اروپا در دنمارک برگزار شود زیرا دانمارک با 

 گزینه خارج شدن از )یوروپل( روبروست.
 یوروپل چیست و چرا همه پرسی؟

 پاسخ این پرسشها را در مقاله ی که به زبان دنمارکی نوشته ام بخوانید. متاسفانه به علت 

نداشتن فرصت کافی و پیچدگی موضوع نتوانستم این نوشته را به فارسی\دری برگردانم، اما 

این معلومات برای کسانیکه در دنمارک زندگی نموده و به زبان دنمارکی بلد هستند مفید 

 خواهد بود.
 بااحترام

 فرهاد بهادری
 


