Af MF Karin Gaardsted, valgt for Socialdemokraterne i Viborg Kommune og MF Kristian
Pihl Lorentzen, valgt for Venstre i Viborg Kommune

4 gode grunde til et JA
Det skal være lettere at drive virksomhed i Danmark. Det skal være sværere at være kriminel. Og
det skal være tryggere at være dansker. Derfor anbefaler vi, at man stemmer JA den 3. december.
Venstre og Socialdemokraterne er uenige om mange ting. Men når det kommer til at sikre
Danmarks muligheder for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet, så står vi på samme
side. Vi vil gerne fremhæve fire gode grunde til at stemme JA:
1) Et JA styrker trygheden i hjemmene i Danmark. Danmark må aldrig blive et fristed for kriminelle,
herunder organiserede bander, terrorister, kvindehandlere, menneskesmuglere og pædofile. Når
det gælder kriminalitet på tværs af grænser, skal dansk politi sikres optimale muligheder for at
efterforske og sikre sig beviser. Det bedste redskab mod grænseoverskridende kriminalitet er og
bliver grænseoverskridende samarbejde, hvad enten det drejer sig om udenlandske organiserede
bander eller enkeltpersoner, der spreder børneporno på internettet. Et JA giver danskerne mere
tryghed og gør det sværere at være kriminel.
2) Et JA styrker det danske politi. For politiet er det væsentligt fortsat at kunne være en del af
Europol, der er et omdrejningspunkt i effektivt politiarbejdet på tværs af grænserne i Europa.
Dansk politi benyttede sidste år i gennemsnit Europols informationssystem 200 gange om dagen.
Det er 36 gange så mange som Norge, der har en parallelaftale. Der er talrige konkrete eksempler
på, at samarbejdet i Europol har ført til pågribelse af kyniske kriminelle, der opererer på tværs af
grænserne. Lad os ikke sætte det på spil.
3) Et JA er godt for danske virksomheders konkurrenceevne og jobskabelse. Eksempelvis bliver det
langt lettere for danske virksomheder at få indkasseret tilgodehavender ved konkurser samt at få
kradset penge ind for ubetalte regninger i et andet EU-land. Danske virksomheder skal ikke stilles
dårligere, end deres konkurrenter i andre lande. Derfor er vi helt enige med de mange
erhvervsorganisationer og fagforeninger, der enstemmigt anbefaler at stemme JA.
4) Et JA betyder ikke, at Danmark deltager i EU’s fælles asyl- og udlændingepolitik. I debatten
oplever vi desværre, at nogen prøver at bilde befolkningen ind, at et JA undergraver Danmarks
suveræne ret til at føre vores egen asyl- og udlændingepolitik. Tro ikke på en sådan
skræmmekampagne. Både Venstre og Socialdemokratiet har vetoret, såfremt et flertal i
Folketinget skulle ønske at komme med i den europæiske asyl- og indvandringspolitik! Det betyder
i praksis, at der under ingen omstændigheder kommer noget fælles og overnationalt
udlændingepolitik ind ad bagdøren.
Konklusion: Der er mange gode grunde til at stemme JA den 3. december. Vi har her peget på fire
af dem.

