
May Day – For Sundhed og Frihed 

 
 

Hvad stemmer vi om?  
 

Den 3. december skal vi stemme om, hvorvidt vi skal beholde retsforbeholdet eller ej. Da 
vi kommer til at afgive suverænitet – altså selvbestemmelse, hvis vi opgiver 
retsforbeholdet, er politikerne tvunget til at spørge befolkningen.  
 
Men hvad går det mere præcist ud på? På plakaterne i lygtepælene kan vi læse, at det 
handler om noget med politisamarbejde og så at være imod pædofili.  
 
Men følgerne af et ja eller et nej rækker langt ud over de to spørgsmål, og da May Day jo 
er et oplysningsforbund, så vil vi godt give et bud på – ikke hvad du skal stemme, men 
hvad afstemningen egentlig går ud på. 
 
Brug 5 minutter, og klik ind på de forskellige links i bunden, så kan du blive klædt på til den 
3. december. 

 
Nogle grundlæggende begreber 
 
Retspolitik er  
det område af politik, der handler om retssystemet – altså om straffelovgivning, 
domstole og politi.  
 
 

Hvad er mellemstatsligt samarbejde? 
Det mellemstatslige samarbejde er den almindelige måde 
at samarbejde på i internationale sammenhænge. Nye 
regler skal godkendes af hvert enkelt land, og alle skal 
være enige. Hvis et land nedlægger veto, så kan reglerne 
ikke træde i kraft. På den måde har hvert land meget at 
skulle have sagt over, hvad der bestemmes, og ofte 
forhandler de længe for at nå til enighed. Med et 
mellemstatsligt samarbejde afgiver landet ikke 
suverænitet.  
 
EU er ikke glad for den måde at beslutte på, fordi den ikke er effektiv nok, og derfor har 
man over årene og med forskellige traktater indført:  

 
Overstatsligt samarbejde  
Det betyder, at nye regler bliver besluttet med et flertal – ikke enstemmigt. Det betyder jo 
så også, at flere lande kan blive stemt ned. Der findes forskellige afstemningsregler og 
typer af flertal, men det vil vi ikke komme ind på her.  
 
Hvis flertallet har besluttet det, så skal alle lande rette sig efter det. Et land kan ikke 
nedlægge veto, selvom den nye regel måske er meget dårlig for landet. Hvis et land ikke 
indfører eller overholder reglen, kan landet stilles for EU-domstolen. I et overstatsligt 
samarbejde afgiver landet således suverænitet til EU.  
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Da Lissabontraktaten kom i december 2009, blev hele EU-samarbejdet overstatsligt, 
bortset fra samarbejdet om udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitikken. Her har ingen af 
landene ønsket at afgive suverænitet.  
 
Hvad er retsforbeholdet? 
Et forbehold betyder, at man ikke vil godtage noget.  
 
I Danmark stemte vi i 1992 om en EU-traktat, hvor vi skulle udvide samarbejdet med EU 
betydeligt. Danmark stemte nej. Året efter stemte vi om den samme traktat igen, men nu 
var der indsat fire forbehold, og et af dem var retsforbeholdet, som betød, at EU ikke 
kunne diktere love til Danmark på retsområdet. Vi kunne altså selv bestemme om fx 
asylregler, politisamarbejde, straffeudmåling, udlevering af statsborgere til andre lande, 
terrorbekæmpelse, arveret osv. Den traktat blev vedtaget. 

 
 
Det blev også bestemt, at hvis de danske politikere på et tidspunkt 
i fremtiden ville have Danmark med i EU’s overstatslige 
retssamarbejde eller bare dele af det, så skal de spørge 
danskerne ved en folkeafstemning først. Så i øjeblikket er det 
faktisk den danske befolkning, der bestemmer over retspolitikken. 
Magten ligger hos befolkningen.   
Forbeholdet gælder alle regler på det overstatslige niveau.  
 

 
Hvad er tilvalgsordningen? 
Det betyder, at et flertal i Folketinget kan melde os ind i retssamarbejdet. For at få lov til 
det skal politikerne først have flyttet magten fra befolkningen til Folketinget. Det skal gøres 
en gang for alle med folkeafstemningen den 3. december. Hvis vi stemmer ja den 3. 
december, betyder det, at Folketinget fra nu af kan melde os ind i EU’s overstatslige 
retssamarbejde på de områder, som Folketinget ønsker. Det er det, der kaldes 
tilvalgsordningen.  

Folketinget skal dermed ikke mere spørge befolkningen. Hvis et flertal i Folketinget 
tilvælger, at Danmark fx skal være med i et samarbejde om udlevering af fanger, så kan et 
nyt flertal i Folketinget ikke lave om på den beslutning, og selve området kan heller ikke 
trækkes ud af samarbejdet og føres tilbage til Folketinget eller til folket.  

Europol-samarbejdet 
Europol er den Europæiske Unions politienhed. Den har til opgave at opklare 
grænseoverskridende og organiseret kriminalitet. Samarbejdet om Europol går nu fra at 
være mellemstatsligt til at blive overstatsligt. 

Hvis Danmark skal fortsætte samarbejdet i Europol, så skal vi enten slette vores forbehold 
eller få en særaftale, eller en såkaldt parallelaftale, med EU om at deltage.  

En sådan aftale kan udformes på forskellige måder. Lande i Europa, der ikke er med i EU 
som Norge og Schweiz, har allerede en sådan parallelaftale.  
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Vi kan også deltage fuldt ud, som vi gør nu, men bare på et mellemstatsligt plan. Det 
betyder, at samarbejdet fortsætter som hidtil, og hvis der på et tidspunkt kommer et nyt 
forslag fra EU, som vi ikke kan støtte, er vi ikke forpligtet til at deltage.  

Jens-Peter Bonde forklarer her, hvordan det kan udformes, og kommer også med mange 
andre gode forklaringer: jens-peter-bonde-retsforbeholdet-del-1/ 

Eller vi kan deltage overstatsligt, således som ja-partierne foreslår via tilvalgsordningen. 
Hertil skal de bruge et ja ved folkeafstemningen.  

Hvad sker der ved ja og nej? 

Du skal altså tage stilling til, om det er folket eller Folketinget sammen med EU, der skal 
bestemme vores retspolitik.  

Stemmer vi ja, flyttes magten fra folket til Folketinget, som så kan give den videre til EU 
uden at skulle spørge os igen.  

Stemmer vi nej, ligger magten over retspolitikken stadig hos folket, og politikerne skal så 
spørge befolkningen ved folkeafstemninger, hver gang de vil tilmelde Danmark en ny EU-
lov på retsområdet. Ja-partierne hævder, at vi ikke kan fortsætte samarbejdet med 
Europol, men det er spørgsmål om vilje mere end mulighed. Stemmer folk nej, bliver 
politikerne nødt til at forhandle sig frem til mellemstatslig løsning.  

Hvis der bliver et flertal for ja, siger vi samtidig ja til tilvalgsordningen. Vi tilvælger med det 
samme 22 forskellige EU-love (retsakter) samt Europol, og vi fravælger 10. Vi deltager 
fremover fuldt ud på de områder, hvor Danmark i dag har parallelaftaler. De 22 retsakter 
tæller blandt andet samarbejde om cyberkriminalitet, falskmønteri, menneskehandel og 
civilret. De regler, som de EU-positive partier ikke ønsker, er blandt andet EU’s fælles 
asyl- og indvandringspolitik. 

Men ifølge Jens-Peter Bonde, som har studeret hele lovkomplekset, drejer det sig ikke kun 
om 32 retsakter, men om 680. Disse bliver desværre ikke omtalt eller lagt åbent frem for 
befolkningen.  Læs mere her 

Har du tillid til, at de danske politikere sammen med EU kan udforme en god og retfærdig 
retspolitik, så skal du stemme ja. Samtidig siger du ja til, at Danmark sammen med EU kan 
fortsætte med at samordne retspolitikken i Europa. EU ønsker fælles regler. Hvilke regler 
det bliver, ved vi ikke på nuværende tidspunkt – de skal udformes over de næste år. Hvor 
meget indflydelse vil vi få ved at sidde med ved bordet, når de nye love skal laves? 
Danmark har indflydelse i størrelsesordnen 1-2 pct. 

Stemmer du nej, bevarer vi folkets magt over retsbestermmelserne, og de vil fortsætte 
som nu. Danmark sidder ikke med ved bordet i EU, når der skal laves nye retsakter. Der 
skal en folkeafstemning til, hvis noget skal ændres.  

Et eksempel på forskellige retsprincipper: Polsk jura er kendetegnet ved et legalitetsprincip: Så snart de 
polske myndigheder har mistanke om et strafbart forhold i en sag, skal de følge sagen til dørs. Det er 
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anderledes end i for eksempel Danmark, hvor politiet ser på sagen og overvejer, om der er grund til at 
fortsætte den, hvis der for eksempel ingen skade er sket. Det kaldes opportunitetsprincippet 

Hvis du i Danmark cykler overfor rødt på en øde vej kl. 03.00 om natten, vil politiet typisk bede dig om 
fremover at vente, til der er grønt. Hvis scenen havde udspillet sig i Polen, og du derefter var rejst hjem til 
Danmark, kunne det i princippet betyde, at det polske og det danske politi måtte bruge ressourcer på at 
hente dig tilbage til Polen via arrestordren, så du kunne retsforfølges. Læs mere her 

Links til flere oplysninger 

Folketingets oplysning 
 

Video: Jens-Peter Bonde om retsforbeholdet 
 

Retspolitisk forening – en grundig gennemgang 
 
Hvad mener nej-partierne 
 

Hvad mener ja-partierne 
 

Hvad mener politiforbundet 
 
Debat mellem to ja-sigere og to nej-sigere i Deadline 
 

Rohde og Messerschmidt om ja og nej. 
 
Hvad mener Statsministeren 
 
Bliv klogere på den fælles arrestordre 

 
For den meget grundige 
 

 
Links til medier med nej-indlæg: 
 
Jyllands-posten.dk/ det oplagte nej 
 
Jyllands-posten.dk/ brug af hemmelige civile agenter 
 
Regeringen hemmeligholder analyser om retsforbeholdet 
 
Hvis du vil vide, hvad ”dit” parti mener, så gå ind på partiets hjemmeside.  
 
Og husk nu at stemme. Især hvis du stemmer nej, for det gælder kun, hvis mindst 
30 pct. stemmer nej. 
 

May Day ønsker alle et godt valg! 
www.mayday-info.dk 
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http://www.denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Sprog/Fremmedord/ol-o%C3%A5/opportunitetsprincip
http://notat.dk/artikler/2015/naar-et-land-udleverer-sine-borgere
https://givmigsvar.nu/
http://kanal-1.dk/tv-fra-en-anden-planet-jens-peter-bonde-retsforbeholdet-del-1/
http://www.retspolitik.dk/wp-content/uploads/2015/11/Hvad-stemmer-vi-om.pdf
http://notat.dk/artikler/2015/fremtidens-retspolitik-%E2%80%93-hvad-mener-nej-partierne
http://notat.dk/artikler/2015/fremtidens-retspolitik-%E2%80%93-hvad-mener-ja-partierne
http://www.arbejderen.dk/indland/politiforbund-dropper-ja-kampagne
https://www.youtube.com/watch?v=OS8n1T7z5xY
http://www.radio24syv.dk/programmer/europa-i-flammer/12449768/europa-i-flammer-uge-46-2015/
http://www.dr.dk/nyheder/politik/folkeafstemning-om-retsforbeholdet-til-december
http://notat.dk/artikler/2015/naar-et-land-udleverer-sine-borgere
http://falko.nu/eu/juri-ex.html
http://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mortenjensen/ECE8198175/Det-oplagte-nej-den-3.-december/
http://jyllands-posten.dk/brug%20af%20hemmelige%20civile%20agenter/
http://www.dr.dk/nyheder/politik/regeringen-goer-analyser-om-retsforbeholdet-hemmelige-eu-kritiske-partier
http://www.mayday-info.dk/

