
 

 

 

 

 

 

 

Danske EU-parlamentarikere: Folketinget og arbejdsmarkedets parter skal selv 
forhandle barsel.  

To danske europaparlamentarikere stemte imod forslaget om øremærket barsel i deres udvalg, da begge 
er enige om, at den forhandling skal staten og arbejdsmarkedets parter tage sig af.  

Af Mia Dernoff  

Medlemmer af Europa-Parlamentet stemte nylig om barselsdirektivet, hvor resultatet blev, at Europa- 
Parlamentets går ind for fire måneders øremærket barsel til mænd. To af dem der stemte var Rina Ronja 
Kari, fra Folkebevægelsen Mod EU og Ole Christensen fra Socialdemokratiet. De er begge tilhængere af 
mere barsel til mænd, men alligevel stemte de begge imod EU barselsdirektivet.  

For Rina Ronja Kari er det et principielt spørgsmål om, hvem der skal bestemme over det danske 
arbejdsmarked, og derfor stemte hun imod af to årsager. Den ene grund er borgerens opbakning og 
indflydelse, da hun mener borgerene har mere indflydelse, når det bliver lavet ved overenskomst eller ved 
lovgivninger i Folketinget.  

- Det er enormt vigtigt, at borgerne er med til at bestemme, hvordan vores barselsordninger skal se ud, 
siger hun.  

Den anden grund er, at hun mener, man risikerer i de enkelte medlemslande af EU at få en model, der 
kommer til at passe dårligt til enkelte landes arbejdsmarkeder.  



- Der er meget stor forskel på, hvordan EU’s arbejdsmarkeder og socialsikringssystemer fungerer. Og når 
man forsøger at lave EU lovgivning, skal det ramme alle på en gang. Så risikerer man at lave noget, der 
rammer dårligt, og som er svært, at lave om igen, siger hun.  

Europaparlamentariker Ole Christensen fra Socialdemokratiet forklarer, at lovforlaget bør rumme mere 
fleksibilitet, så det samarbejde, der allerede er mellem arbejdsmarkedets parter og folketinget kan 
fortsætte.  

- Jeg synes og går ind for, at fædre skal tage længere barsel, men det er noget, man skal beslutte i 
folketinget og arbejdsmarkedsparter i Danmark, så det var derfor, jeg stemte i mod, siger Ole Christensen.  

Tror ikke på en model for alle  

Alle Europas borgere vil få samme rettigheder i forhold til barsel, hvis lovforslaget går igennem. Men den 
løsning tror Rina Ronja Kari ikke den bedste.  

- Jeg tror ikke, at det her direktiv kommer til at være en god løsning på tværs af Europa, fordi man prøver at 
lave en løsning, der skal passe til alle, siger hun.  

Grænseoverskridende  

Rina Ronja Kari mener generelt ikke, der er brug for en EU-regulering på barselsområdet.  

En af de ting som hun kigger på, når hun skal tage stilling til et lovforslag er, om der noget i forslaget, som 
kræver, at det skal laves på EU-niveau. Hun mener ikke, at barselsdirektivet er et grænseoverskridende 
problem.  

- Der er ikke noget, der siger i direktivet, at det et nødvendigt, at lave det på EU-niveau, altså at man ikke 
ville kunne lave det på nationalt plan eller i overenskomsterne, siger hun.  

Ja eller nej knappen  

Ministerrådet stemte i sommer for to måneders øremærket barsel til mænd. Nu er lovforlaget kommet til 
trepartsforhandlinger og når de er blevet enige, skal det på plenarmøde i januar 2019. Men begge 
parlamentarikere har endnu ikke besluttet sig for, hvad de vil stemme, når mødet skal stå.  

Vil du stadig stemme nej til lovforslaget i på plenarmøde?  

- Det kommer an på, hvordan det ser ud. Det vil jeg, hvis der stadig er en øremærket barsel, da det er 
noget, der skal afgøres i Danmark og ikke i EU, siger Ole Christensen.  

Hvad er det, der skal til for, at du stemmer for det her nye barselsdirektiv?  

- Det har jeg ikke opsat ret præcise tanker om, fordi jeg ikke regner med, at det kommer til at gå i den 
retning. Det er klart, at jeg kommer til at lave en helhedsvurdering, når de er færdige med at forhandle, 
men det er en meget principiel ting, om EU skal blande sig på vores arbejdsmarked på den måde, siger Rina 
Ronja Kari.  



Ole Christensen håber på, at lovforslaget bliver handlet på plads inden Europa-Parlamentsvalget, men han 
tror, det bliver svært.  

- Der er forskellige årsager til at landene, de ikke er så begejstret for det her, da det jo selvfølgelig kommer 
til at koste nogle penge, så det bliver en hård forhandling. For min skyld må det gerne forhandles på plads, 
så man finder man en løsning, siger han.  

 


