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Landbrugets grønne
støttekrav bør afvises.

D ansk landbrug bryster
sig gerne af at være ver-
densmester i at produce-

re klimavenlige fødevarer. Den
påstand holder ikke for et
faktatjek. Til gengæld kan ingen
gøre fødevareklyngen rangen
stridig, hvad angår danmarks-
mesterskabet i grøn bragesnak
og hule klimaløfter.

I løbet af de seneste 10 år er ud-
ledningen af drivhusgasser fra el,
fjernvarme og de øvrige forsy-
ningsvirksomheder halveret. I
den samme periode har landbru-
get ikke evnet at nedbringe sin
udledning af drivhusgasser over-
hovedet. Til gengæld har sekto-
ren lovet handling igen og igen;
på forsiden af denne avis i marts
2019 lovede Landbrug & Fødeva-
rer, at landbruget ville blive kli-
maneutralt i 2050. Det ville blot
kræve tro på en række ufærdige
teknologiske løsninger, etable-
ring af nogle økonomiske støtte-
ordninger og turbo på den of-
fentligt betalte forskning.

Forleden præsenterede Land-
brug & Fødevarer så sin plan for
at nå det reduktionsmål, Folke-
tinget vedtog i 2021, og som land-
bruget altså endnu ikke er i nær-
heden af. Organisationens løs-
ning lyder som ny gylle i gamle
tanke: ufærdige teknologiske løs-
ninger, støtteordninger og of-
fentligt betalt forskning.

FØDEVAREPRODUCENTERNES
manglende evne til grøn nytænk-
ning overgås kun af sektorens ry-
stende foragt for klimahandling.
At den nu forsøger at forhandle
sig ud af en CO2-afgift, som både
regeringen og Klimarådet anser
for at være nødvendig, er en
skamplet.

Landbruget er dansk klimapo-
litiks uforbederlige ekskæreste,
der lover bod og bedring, grønne
marker og blomstrende enge,
hvis de bare lige må få nogle fl�ere
milliarder og undgå de krav, fæl-
lesskabet stiller til alle andre.

Samfundsøkonomisk taler in-
tet for, at det skulle være fornuf-
tigt at fortsætte den lempelige
linje over for landbruget. Jo læn-
gere tid politikerne venter med
at pålægge sektoren den helt ri-
melige og nødvendige CO2-afgift,
jo større bliver den regning, re-
sten af samfundet skal betale.

Landbrugets pinlige klimaind-
sats skriger på skånselsløs stats-
lig regulering. Lad ikke de sorte
interesser få held med endnu et
grønt bluffnummer. mzt

Markens
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S VM-regeringen valgte at ignore-
re en klokkeklar anbefaling fra
Sundhedsstyrelsen, da den for

nylig besluttede at lade et enkelt
dansk barn og hans mor blive tilbage i
de syriske fangelejre, mens to andre
børn skal evakueres sammen med de-
res mor.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at en
evakuering af det sidste barn, en seks-
årig dreng, er »presserende«, fordi der
er sket en »bekymrende forværring« i
hans helbredstilstand.

»Sundhedsstyrelsen anbefaler der-
med, at en evakuering af X (drengens
navn er overstreget, red.) og hans mor
foretages i løbet af uger, senest inden
for tre måneder«, lyder det i den for-
trolige anbefaling, som Politiken har
læst. Styrelsens vurdering er dateret
21. april 2023 og lå altså klar, præcis tre
uger inden regeringen annoncerede
sin beslutning om at evakuere en mor

og hendes to børn. Dermed er den
seksårige dreng i Roj-lejren det eneste
af i alt 21 børn, der i de seneste år har
siddet i de syriske fangelejre, som
hverken er blevet evakueret eller har
udsigt til at komme til Danmark. 

I sin vurdering skriver Sundhedssty-
relsen, at der er mistanke om, at den
seksårige dreng har væsentlige pro-
blemer med »søvn, hørelse, sprog,
kognitiv og social udvikling samt ge-
nerel trivsel«. Lørdag bekræftede
Sundhedsstyrelsen i en mail til Politi-

ken at en evakuering af både dreng og
mor er presserende. 

Det er styrelsens vurdering, at han
nu har brug for udredning hos en spe-
cialist i øre-, næse- og halssygdomme
og sandsynligvis en operation, »som
ikke forventes at være tilgængelig lo-
kalt, da der i givet fald vil være tale om
specialiseret indgreb med risiko for
komplikationer efter operationen i
forhold til blødning og infektion«.
Drengen lider også af kronisk diarré
og har en granatsplint i højre arm, har
styrelsen tidligere konstateret. 

Samlet set konkluderer styrelsen, at
der er risiko for, at drengens helbreds-
tilstand forværres yderligere, og at
han kan få varige mén, hvis han fortsat
skal opholde sig i Roj-lejren. 

Udlændinge- og integrationsmini-
ster Kaare Dybvad Bek (S) har ikke lagt
skjul på, at regeringens beslutning er
et politisk kompromis internt i rege-

ringen. Socialdemokratiet og Venstre
har tidligere afvist at evakuere en ene-
ste mor, mens Moderaterne har talt
for at hente alle børn og mødre hjem.

I et skriftligt citat står Kaare Dybvad
Bek fast på regeringens beslutning.

»Regeringen har foretaget en samlet
vurdering, hvor det blandt andet har
indgået, at den mor, der tilbydes eva-
kuering, har tilbragt langt størstede-
len af sit liv i Danmark, herunder haft
sin barndom og ungdom her. Det gør
sig ikke gældende for den sidste tilba-
geværende mor, som ikke har nogen
reel tilknytning til Danmark«, lyder
det.

Regeringen beskyldes for at spille russisk 
roulette med seksårigs liv i syrisk fangelejr
Flere uger før regeringens
politiske kompromis 
om de sidste børn 
og mødre i de syriske 
fangelejre anbefalede 
Sundhedsstyrelsen 
at evakuere. Det skete ikke.

syriensbørn

Regeringen afviser at evakuere 
en seksårig dansk dreng og hans mor.
Foto: Repatriate the Children, Danmark

Det er regeringens
ansvar, hvis den her
dreng dør
Rosa Lund (EL)

Vælg en bank 
med et godt

Læs mere på al-bank.dk/godthjerte
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Har du problemer  
med at sove? 

Asonor® Sleep Support  
Kosttilskud med de naturlige ingredienser  
Citronmelisse og Passionsblomst samt  
L-Tryptophan og magnesium.

Asonor® næsespray - Hjælp mod snorken 
Reducerer eller fjerner kraftig snorken.
Dokumenteret effekt. Bedst i Test.

Asonor® fås på apoteket og i Matas.                                    www.asonor.dk

Det er ikke noget problem at få avisen med dig, 
når du drager væk fra den travle hverdag. 

Du kan nemt ændre din adresse på 

politiken.dk/ferieflytning. 
Ændrer du den inden kl. 13, leverer 

vi avisen på den nye adresse i Danmark 

allerede næste dag. 

God læselyst!
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LØFTET
E N  K Æ R L I G H E D S H I S T O R I E

K IRSTEN
JACOBSEN

Jeg svigter 
dig aldrig!

Kirsten Jacobsens tilværelse bliver med 
ét vendt på hovedet, da hendes mand 
falder om med en blodprop i hjernen. 
Hun kastes ud i en krise, hvor hun 
hver eneste dag står overfor umulige 
valg. Løftet er en stærk og rørende 
fortælling om en livslang kærlighed, 
der bliver sat på den ultimative prøve.

Foto: Patricia de Melo Moreira/Ritzau Scanpix
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