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Svar til Pihl

Af Britta  
Thomsen (S)
medlem af 
Europa- 
Parlamentet

I de senere uger har Dansk 
Folkepartis Michael Pihl fra 
Sorø her på Sjællandskes de-
batsider beskyldt mig for at 
være både radikal og en hyk-
ler. Hvilken fornærmelse, 
der er værst, er jeg usikker 
på, men jeg kan da betrygge 
læseren med, at jeg bestemt 
ikke er nogen af tingene.  

Årsagen til disse angreb er 
sådan set meget simpel. Jeg 
mener nemlig, at kampen 
imod social dumping – hvor 
udspekulerede virksomhe-
der snyder østeuropæere, 
danskere og statskassen 
– er mere altafgørende end 
spørgsmålet om børnepenge 
til mennesker, som betaler 
skat i Danmark. Og det fal-
der tilsyneladende DF for 
brystet.

Mit argument er, at vi ikke 
giver velfærdsydelser til no-
gen som helst østeuropæere, 
medmindre de er i Danmark 
for at arbejde og betale skat. 
Og hvis de arbejder og beta-
ler skat i Danmark, så bør vi 
da hellere sikre, at deres løn 
ikke underbyder dansker-
ne, end vi skal fratage dem 
de rettigheder, man får som 
skatteyder i Danmark. 

Både ret og pligt gælder 
også, selvom man er født i 
Polen, og hvis man arbejder 
og betaler skat i til velfærds-
samfundet, bør man også 

nyde godt af de ting, vel-
færdssamfundet tilbyder. 
Det ser jeg som god socialde-
mokratisk politik.

Det samme gælder for den 
politik, jeg arbejder for i 
Europa-Parlamentet. Den er 
både socialdemokratisk og 
god for Region Sjælland.

Her har jeg de seneste fem 
år været topforhandler for 
flere europæiske energi- og 
klimaplaner, som har haft 
stor betydning for Dan-
mark. Som verdensmestre i 
grøn energi betyder de nem-
lig, at vores energieksport 
til resten af Europa øges 
massivt. Og det betyder gode 
lokale arbejdspladser her-
hjemme.

Som medlem af den social-
demokratiske gruppe i Par-
lamentet har jeg også været 
med til at vedtage et udbuds-
direktiv, som gør det lettere 
at kræve kædeansvar ved 
store byggeriprojekter, og et 
håndhævelsesdirektiv, som 
gør det lettere at bekæmpe 
løndumping herhjemme i 
Danmark.

Med den slags arbejde i 
Europa-Parlamentet står 
jeg i skarp kontrast til Mi-
chaels Pihls partikollega 
Morten Messerschmidt. 
Han har - så vidt vides - in-
tet resultat at fortælle sine 
vælgere om, og når danske 
lønmodtagere har brug for 
hans stemme, så kan de al-
drig regne med den.

Han stemte blandt andet 
blankt til udbudsdirektivet, 
som skal gøre det lettere for 
det offentlige at kræve kæ-
deansvar, og han var slet 
ikke til stede ved afstemnin-
gen om det håndhævelsesdi-
rektiv, som skal bekæmpe 
social dumping i Europa.

Jeg er ikke radikal

Dansk forbud nu

Af Rina  
Ronja Kari,
MEP og spids- 
kandidat for  
Folkebevæ- 
gelsen mod  
EU 
Sundby  
Parkvej 18,  
st.tv., København

Nye undersøgelser viser, at 
mænds sædkvalitet bliver 
ødelagt af kemikalier i sol-
creme og tandpasta. 

Hver dag udsættes børn og 
voksne for en række giftige 
kemikalier og hormonfor-
styrrende stoffer pga. EU’s 
kemikaliedirektiv. Fx. har 
EU tvunget Danmark til at 
trække vores forbud mod 
hormonforstyrrende stoffer 
i solcreme til børn tilbage. 
Dette skyldes EU’s indre 
marked, hvor landene ikke 
kan gå foran og beskytte 
sine befolkninger. Er et stof 

godkendt ét sted, så skal det 
være godkendt alle steder.

Sagen har fået mine mod-
kandidater til EU-valget 
fra en række partier til at 
kræve skærpede EU-regler, 
men skal vi vente på det, så 
kan der gå lang tid. Og det 
er langt fra sikkert, at det 
lykkes. Grundlæggende er 
der brug for, at EU’s indre 
marked ændres, så lande-
ne kan gå foran og forbyde 
farlige stoffer af hensyn til 
folkesundheden, men det 
vil ja-partierne ikke, da 
det strider mod EU’s indre 
marked. Derfor må Folke-
tinget udvise civil ulydig-
hed overfor EU og indføre 
et nationalt forbud mod dis-
se stoffer. Danmark har før 
trodset EU med forbud mod 
farlige transfedtsyrer og 
hormonforstyrrende stoffer 
i sutteflasker, og vi kan gøre 
det igen. Sagen er simpelt-
hen for vigtig til at vente på, 
at ingenting sker i EU. Der er 
brug for at nationalt forbud 
nu!

FOR DYRT: De sam-
lede omkostninger-
ne til vindmøller i 
Danmark nærmer 
sig 10 milliarder om 
året.

Af Mads  
Hovmand
Seniorforsker
Københavns  
Universitet
Øster Fari- 
magsgade 2, D
København K

Direktør i Vindmølleindu-
strien Jan Hylleberg slår 
her i Sjællandske et slag for 
flere vindmøller for at redde 
verden. En tilbagevendende 
floskel, der tilsyneladende 
ikke behøver dokumentati-
on. Vi vil alle gerne bidrage 
til en reduktion af CO2-ud-
ledningen og samtidig få 
en sikker energiforsyning. 
Men det er ikke så enkelt, 
som vindmølledirektøren 
gør det til.

Elektricitet er som be-
kendt en ”let fordærvelig 
vare”. Elektricitet skal bru-
ges i det split-sekund, den 
er produceret, og her fejler 
vindmølle-el totalt.

Vindmølle-el kommer i 
klumper og skal hele tiden 

have et total back-up fra den 
traditionelle el-produktion 
for at sikre en fortløbende 
el-forsyning. Det betyder, at 
der skal opretholdes to pa-
rallelle forsyningssystemer 
med de ekstra omkostnin-
ger, det medfører.

Vindmøller på land kan 
konkurrere med traditio-
nel el-produktion, siger Jan 
Hyllebjerg (J.H.). Hvis det 
var sandt, så er det mærke-
ligt, at en 3 MW megamølle 
til 30 millioner skal have of-
fentlige tilskud for 16 milli-
oner, plus de ekstra tilskud, 
der er skjult for befolkning 
og politikere.

Heller ikke luftforurening
Direktøren kan godt selv 
fornemme, at det ikke lyder 
helt sandsynligt, så han hi-
ver endnu en hvid kanin op 
af hatten: Luftforurening 
og folkesundhed, med hen-
visning til kraftværkernes 
udsendelse af skadelige stof-
fer. Nu er det bare sådan, at 
moderne danske kraftvær-
ker er udstyret med kost-
bare, elektrostatiske filtre, 
der sammen med tilsatte 
kemikalier neutraliserer 
gasserne og opsamler 99 % 
af partikel-forureningen.  
Som forsker i luftforurening 
kan jeg dokumentere, at at-
mosfærens indhold af svovl-
dioxid, en vigtig indikator 
for luftforurening fra kraft-

værkerne, siden 1970erne er 
faldet fra 7,0 ug S/m3 til 0,2 
ug S/m3. Koncentrationen 
er i dag under 3 % af, hvad 
den var før i tiden. 

Så nej! Luftforureningen 
i dag stammer især fra bi-
ler i byerne, og det kan nok 
så mange vindmøller ikke 
hjælpe på.

Monstermøllenabo
Som pensioneret overlæge 
skulle J.H. hellere interes-
sere sig for de mennesker på 
landet og i landsbyerne, der 
pludselig får en eller flere 
150 m høje monstermøller 
til naboer. Møller, der med 
blink, støj og mørke, snur-
rende vinger, fuldstændigt 
ødelægger oplevelsen af na-
tur og landskab, og som dag 
og nat stresser naboer med 
lavfrekvent støj.

Resultatet af møllenabo-
skab er et kraftigt fald i ejen-
domsværdierne i en afstand 
op til 3 km eller mere. Land-
husene kan ikke sælges og 
ofte heller ikke belånes, og 
dette er et klart signal om, 
at landbefolkningen ikke vil 
have megamøller som nabo. 
Alternativt kunne møllerne 
i Danmark samles i 2-3 vel-
placerede mølleparker, hvor 
der blev givet fuld kompen-
sation til naboer og grund-
ejere.

Vi kan ikke bruge flere 
vindmøller i Danmark, men 

vi vil gerne eksportere møl-
ler til lande, der har plads til 
dem. Vindmøller i Danmark 
producerer, hvad der svarer 
til 30 % af el-produktionen, 
men en 1/3 –del tvangseks-
porteres til nabolandene 
med tab. Flere vindmøller 
i Danmark vil kun øge den 
tabsgivende eksport af el. 
Samtidig tvinger de subven-
tionerede møller kraft-var-
meværkerne til at lukke 
ned, især i sommerhalvåret. 
Men da vindmøllerne kun 
leverer, når det blæser, så 
må Danmark i stigende grad 
importere el til høje priser, 
bestemt af købers marked. 
Udenlandsk el, der er pro-
duceret på kul, atomkraft og 
vandkraft.

Møller står i vejen
De samlede omkostninger-
ne til vindmøller i Danmark 
nærmer sig 10 milliarder 
om året - betalt af samfun-
det. Peter Prinds´ tidligere 
indvending (Sjællandske 
3/4) mod flere vindmøller 
på land er derfor korrekt. 
Yderligere danske vindmøl-
leinvesteringer står i vejen 
for andre og mere effektive 
CO2 - begrænsninger: Ef-
fektivisering og optimering 
af energiforbruget, isole-
ring og bedre udnyttelse af 
bio-energi  og genbrug af rå-
stoffer m.m.

Drop vindmøller og
brug dem til eksport

Mads Hovman: »Eksporter 
vindmøllerne til lande, der 
har plads og brug for dem. 
Måtte også vore politikere 

indse dette, før hele det dan-
ske landskab er fyldt op med 

industriskrammel.«  
Foto: Mie Neel

» Luftforureningen i dag stammer især fra biler i 
byerne, og det kan nok så mange vindmøller ikke 
hjælpe på.

Mads Hovmand

Dårlig sædkvalitet


