
KÆRE ALTERNATIVISTER I KØBENHAVN
Inden vi i dette nyhedsbrev vil tage et kig på fire aktuelle Å-indsatser på 
både EU og lokalt plan, så synes vi først, at det er værd at bemærke, at der i 
et i øvrigt vanskeligt år lige nu er masser af spændende ting at tage fat i. 

Vi har således formået at sammensætte to stærke hold af kandidater til 
efterårets kommunal- og regionsrådsvalg. Vi har også dygtige folk i Hov-
edbestyrelsen og POFO, ligesom var har fået valgt Francisca Rosenkilde 
som ny Politisk leder – stort tillykke! Vi har store forventninger til fremtiden 
under hendes ledelse.

Ikke mindst i et valgår er der brug for alle de gode kræfter, vi kan skaf-
fe. Meld dig derfor gerne til bestyrelse, kampagneteam eller andet. Mød 
os til årsmødet i kommuneforeningen d. 28. februar, eller til årsmødet i 
storkredsforeningen d. 21. marts. Du finder alle events inde på AlleOs. Og så 
videre til de fire aktuelle indsatser.

AMAGER FÆLLED
Planerne om at bebygge Lærkesletten og Stejlepladsen på Amager Fælled 
er rykket nærmere, men i Alternativet gør vi selvfølgelig fortsat, hvad vi kan 
for at finde en bedre løsning og har derfor stemt imod i borgerrepræsenta-
tionen. Vi har brug for at bevare den bynære natur, vi har. Det er et flertal 
af københavnerne enige med os i. En undersøgelse foretaget for Danmarks 
Naturfredningsforening viser i hvert fald, at 76 procent ikke ønsker, at der 
skal bygges på Amager Fælled. Foreningen ”Amager Fælleds Venner” gør et 
stort stykke arbejde for at forhindre byggeplanerne, og vi kan varmt anbe-
fale at støtte deres arbejde.

LYNETTEHOLM
Planerne om at sætte gang i anlæggelsen af den kunstige ø Lynetteholm 
skrider desværre også nærmere. Det er et meget omfattende anlægspro-
jekt, der har mange problematiske aspekter. Af de mest alvorlige kan vi 
nævne: 

• Det demokratisk underskud, som beslutningen reelt er truffet med. Vi 
mener, at projektet skal undersøges nærmere, før anlæggelsen går i 
gang. 

• De uoverskuelige miljøkonsekvenser, som anlæggelsen naturligvis vil 
have for havmiljøet i Øresund.
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• At planerne er baseret på en vækstafhængig byudvikling begrænset til 
Københavns Kommune. Den seneste tids udvikling viser imidlertid en 
opbremsning i befolkningsvæksten.

• At Lynetteholm uden tvivl vil øge privatbilismen, hvilket vi mener, er en 
forkert prioritering. I stedet burde vi investere i bedre kollektiv trafik.

DEMOKRATI I EU
Alternativets kandidat til Europa-Parlamentet Jan Kristoffersen peger på 
vigtigheden i, at medlemsstaterne ikke kun opfatter EU som et økonomisk 
fællesskab, men også som et værdifællesskab. Det gør han i forbindelse 
med, at EU netop har vedtaget en ”rule of law procedure” samt betingel-
ser knyttet til EU-budgettet. Formelt er de to beslutninger separate, men 
politisk ved alle, at beslutningerne er et forsøg på at inddæmme de store 
udfordringer, som f.eks. Ungarn og Polen giver i forhold til udøvelse af 
demokrati. Det er et skridt i den rigtige retning, men også kun et lille skridt, 
som illustrerer det vanskelige ved EU-samarbejdet, hvis medlemsstater 
udelukkende opfatter det som et økonomisk fællesskab.

EU’S HANDELSAFTALER
EU arbejder for tiden på flere handelsaftaler. I december indgik EU og Kina 
en investeringsaftale, som må ses som en forløber for en egentlig handel-
saftale, snart indledes forhandlinger med Indien, og i 2020 blev EU-kom-
missionen i princippet enig med Mercosur (Brasilien, Argentina, Uruguay, 
Paraguay) om en handelsaftale forhandlet på et tyve år gammelt mandat. 
Mercosur-aftalen bærer da også præg af at have været længe undervejs. Vi 
mener ikke, at aftalen har nok fokus på at sikre den bæredygtige omstilling, 
da den på trods af et kapitel om bæredygtighed ikke giver reel mulighed 
for sanktioner, såfremt intentionerne ikke efterleves. 

Hvis aftalen endeligt godkendes tyder den hidtidige proces på, at der vil 
gå lang tid, før vi igen får mulighed for at reparere på den. Den skal dog 
godkendes i alle EU-lande, inden den træder i kraft, og derfor kan vi stadig 
håbe, at aftalen bliver genåbnet. Vi mener fx aftalen bør sikre, at skovaf-
brænding i Brasilien stopper, ligesom den bør vise vejen for EU’s fremtidige 
handelsaftaler, så standarden bliver at sikre den bæredygtige omstilling 
fremfor at arbejde i mod den.


