Debatt/Insändare
RedaKtöR
Lina Hård
023–475 52
debatt
debatt@daladem.se
InSändaRe
insandare@daladem.se

o SKRIV tIll dd debatt!

Insändare: max 1500 tecken.
Du får vara anonym och skriva
under signatur, men ska också
uppge namn, adress och telefonnummer. Dessa uppgifter är bara
för redaktionens kännedom och
kommer inte att spridas.
Insändare mailas till
insandare@daladem.se
Debatt: max 3 500 tecken.
Debattinlägg måste undertecknas med namn. Skicka gärna
med ett foto på dig själv.
Debatt mailas till
debatt@daladem.se

Direkt kritik av identifierbar
person måste undertecknas
med namn. Alla insändare måste
vara skriftliga och skickas med
fördel in via e-post eller formulär på www.dalademokraten.
se. DD förbehåller sig rätten att
korta och redigera. På sidan 2
finns regler för publicering.

18 | debatt

måndag 30 oktober 2017

oBrexit

Det brittiska utträdet ur EU
börjar kännas mer orealistiskt
Den brittiska premiärmi-

nistern Theresa Mays har
sedan linjetalet i Florens
valt en ny, mer kompromissvillig ton för Brexitförhandlingarna. Av den nya
retoriken att döma vill hon
närma sig sina motparter,
vilket förstås är mycket välkommet och inte en dag för
tidigt. Men trots attitydskiftet har mycket få konkreta kompromissförslag
lagts fram. Fortfarande kräver de tre första förhandlingsfrågorna, alltså de medborgerliga rättigheterna,
Storbritanniens finansiella
åtaganden, och gränsen mellan Irland och Nordirland,
sina svar.
Det brittiska utträdet börjar kännas alltmer orealistiskt. Det är kanske inte så
märkligt när premiärminister May dras med stora problem inom sina egna led.
May har å ena sidan en
obstinat utrikesminister
i Boris Johnson, som närmast söker kringgå hela den
brittiska förhandlingsdelegationen genom att författa
egna politiskt helt irrelevanta essäer i ämnet. Å andra sidan kläms hon av sin
finansminister Philip Hammond, som förordar en mer
realistisk och tillmötesgående hållning gentemot EU.
Hennes interna problem
blev närmast farsartad när
hon stundom väste, stun-

dom hostade fram sitt tal på
konservativa Tories kongress härom veckan. Givet
skiljaktigheterna kring Brexit inom Tories, är det inte
förvånande att hon inte
heller i det talet klargjorde
någon som helst brittisk
position.
Nu är det hög tid att hon
gör det. Inte bara för att
lugna sina motparter, alltså
EU:s förhandlare, som otåligt väntar på att Westminister ska klargöra sin position,
utan också för alla de medborgare i både EU27 och
Storbritannien som direkt
kommer att påverkas av
Brexit.

Faktum är att vi i Euro-

paparlamentets utskott för
framställningar – det så
kallade petitionsutskottet –
har fått in mängder av framställningar från bekymrade
medborgare i hela EU.
Framställningarna kommer
från de många av de cirka
tre miljoner medborgare
från övriga EU-länder som
bor i Storbritannien och
från de cirka 1,2 miljoner
britter som bor i något annat
EU-land.
De som skriver till oss
uttrycker sin starka – och
högst berättigade – oro över
ovissheten som präglar det
brittiska utträdet. Vissa har
mer privata funderingar
kring specifika privata ären-
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Det brittiska utträdet börjar kännas alltmer orealistiskt. Det
är kanske inte så märkligt när premiärminister Theresa May
dras med stora problem inom sina egna led, skriver debattören.
FOTO: OLivier maTThys

den som påverkas av Storbritanniens utträde ur EU.
Andra petitionärer kommer
med tusentals underskrifter
och adresserar mer strukturella problem. Det kan exempelvis röra de många
britter som bor i Spanien
och som undrar om de kommer att ha tillstånd att stanna i Spanien efter Storbritanniens utträde. Ett annat
exempel är en framställning
från strax över 10 000 brittiska studenter som undrar
om de i framtiden kommer
att kunna åka på Erasmus,
EU:s utbytesprogram för
universitet och högskolor.
Ett återkommande tema är
en önskan från brittiska
medborgare om att få behålla någon form av EU-medborgarskap.

I utskottet för framställningar förvånades vi inte
över den brittiska premiärministerns mjukare hållning som hon uttryckte i sitt
tal härförleden i Brexitförhandlingarna: Raden av
problem och risken till förlorade möjligheter som en
så kallad hård Brexit skulle
innebära, både för brittiska
medborgare och för medborgare i övriga EU27, kanske äntligen börjar gå upp
för henne.

Men förhandlingarna tar

tid, och påskyndas inte av
Mays interna stridigheter.
De tär på alla inblandade.
De minst 4,7 miljoner medborgare vars livssituation
direkt berörs av Brexit,
av vilka uppskattningsvis

”

De som skriver till
oss uttrycker sin
starka – och högst
berättigade – oro
över ovissheten
som präglar det
brittiska utträdet.
90 000 är svenskar som bor
i Storbritannien, förtjänar
trygghet inför sin egen
framtid. Jag talar som ordförande i utskottet för framställningar när jag uttrycker
allas vårt hopp om att nästa
förhandlingsrunda bär frukt
i denna fråga.

Cecilia Wikström
Europaparlamentariker
Ordförande i utskottet
för medborgerliga framställningar

Snart finns mer plast än fisk i haven
Varje år hamnar åtta miljo-

ner ton plast i haven. Haven
har länge lyckats svälja
mycket, men på senare tid
har problemet kommit upp
till ytan. En färsk SIFO-undersökning gjord på uppdrag av WWF visar att nio
av tio svenskar oroar sig för
att mängden plast och skräp
i våra hav ökar. Nästan sju
av tio uppger att de tycker
att det har blivit mer skräp
och plast i haven och längs
stränderna under de senaste tio åren. Mer än två tredjedelar uppgav också att de
skulle ställa sig positiva till
ett svenskt förbud mot försäljning av engångsartiklar
i plast, som exempelvis
plastglas och plastbestick.

Fortsätter vi att skräpa ner

världshaven i den takt som
görs nu världen över kommer det att finnas mer plast
än fisk i haven år 2050 – alltså om bara en generation.
Plast och skräp hör inte
hemma i haven, eftersom
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Havssköldpaddor äter plastpåsar i tron att det är maneter,
plasten fastnar i dess matspjälkningsorgan och gör att de
svälter ihjäl, skriver debattörerna.
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det skadar såväl människor
som djur. Havssköldpaddor
äter plastpåsar i tron att det
är maneter, plasten fastnar
i dess matspjälkningsorgan
och gör att de svälter ihjäl.
Delfiner fastnar i överblivna fisknät och kvävs. Sjöfåglar fastnar i fiskelinor
och dör.
Plasten kan också skada
oss människor, inte minst
den plast som bryts ner till

mikroplast. Faktum är att
det finns stora mängder
plastpartiklar i haven utanför Sverige som kan innehålla miljögifter. Senast i
september släpptes en ny
rapport som visade att 83
procent av världens dricksvatten är förorenat med
mikroplast. Och fiskarna
äter mikroplast i tron att det
är plankton och i slutändan
hamnar den på våra egna

tallrikar. De negativa hälsoeffekterna är okända.
Enligt undersökningen
har en majoritet (55 %)
minskat användningen av
engångsartiklar i plast som
bestick, muggar och påsar.
Två tredjedelar undviker att
köpa plastpåsar – nästan
lika många har med en egen
tygkasse när de handlar.

I Sverige infördes i somras

informationskrav för butiker om plastpåsens negativa effekter på miljön. Sedan
dess har förbrukningen av
plastpåsar i svensk handeln
minskat kraftigt. Länder
som Costa Rica, Rwanda

och Frankrike har gått ett
steg längre och förbjudit
plastpåsar helt. Costa Rica
har också gått ut med ett
beslut om förbud mot engångsförpackningar i plast
från 2021.
Är det inte dags att vi förbjuder plastpåsar och börjar
fasa ut engångsartiklar i
plast även i Sverige?
Haven är i kris och plast
kan vara ett av världens
snabbast växande miljöproblem. Dör haven dör vi.
Självklart måste vi alla dra
vårt strå till stacken och
göra vad vi kan – så att vi
i framtiden får rena och
levande hav fulla med fisk.

Håkan Wirtén

generalsekreterare, WWF

Inger Näslund

Expert fiske- och havsfrågor, WWF

Om SIFO-undersökningen:
Undersökningen genomfördes
mellan 8-14 september 2017
av SIFO på uppdrag av WWF.
Totalt svarade 1011 personer
i åldrarna 18-79 år.

