MEDLEMSFORSLAG

A 1758/holdbart
Fremlagt af

Den Socialdemokratiske Gruppe

Behandles i

Udvalget for et Holdbart Norden

Medlemsforslag
om genanvendelsesstrategi
Forslag
Den Socialdemokratiske Gruppe foreslår at
Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd
at affaldseksport kun må foregå til lande, der kan dokumentere genanvendelse eller miljømæssigt forsvarlig bortskaffelse af affaldet
at Nordisk Ministerråd udarbejder et forslag til en samlet fælles genanvendelsesstrategi for alle affaldstyper
at Nordisk Ministerråd udarbejder en nordisk støtteordning for forskning- og
udvikling i nye genanvendelsesmetoder
Baggrund
I dag eksporteres en stor del af de nordiske landes affald til andre lande. Når affald
bliver solgt anses det som en ressource, der skal genanvendes. Men i praksis bliver en
stor del af det eksporterede affald til et miljøproblem for de modtagende lande. Det
er f.eks. tilfældet i Kina, hvor man nu fra statslig side sætter en stopper for importen
af plastaffald. I 2016 alene eksporterede vestlige lande syv millioner tons plastaffald
til Kina. Den eksporterede plast er typisk den type affald, der er sværest at genanvende. Det samme gør sig gældende for andre typer af affald, hvor vores genanvendelse kun fokuserer på let genanvendelige materialer, mens svært genanvendelige
materialer sendes til udlandet.
Dermed eksporterer vi et miljøproblem til lande, der ofte ikke har råd til at sige nej.
Samtidigt går vi glip af potentielt mange arbejdspladser og eksporterbar viden, når vi
sender problemet videre til andre lande.
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Hvis vi i stedet tager ansvar for vores eget affald og omdanner det til en ressource, vil
vi ikke bare beskytte miljøet men også skabe nye arbejdspladser i vores lande.

Stockholm, den 23. januar 2018
Annette Lind (S)
Claus Larsen-Jensen (S)
Emilia Töyrä (S)
Erkki Tuomioja (sd)
Eva Sonidsson (S)
Henrik Dam Kristensen (S)
Ineqi Kielsen (S)
Ingalill Olsen (A)
Jorodd Asphjell (A)
Karen J. Klint (S)
Karin Gaardsted (S)
Lars Mejern Larsson (S)
Lennart Axelsson (S)
Maarit Feldt-Ranta (sd)
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Orla Hav (S)
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Ruth Mari Grung (A)
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Ville Skinnari (sd)
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