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Motionens innehåll
Motionären yrkar på att förbjuda import av varor som producerats i andra
länder under mildare lagar och regler än vad vi har här i Sverige om vi skulle
producera samma vara. Motionären menar att det är konkurrens på ojämlika
villkor, till svenskt lantbruks nackdel.
Styrelsens ställningstagande och förslag
Regionstyrelsen förstår motionärens syfte och håller med om att det är snett
och upprörande att ställa högre krav på de varor som produceras på hemmaplan
än på de som köps in från andra länder. Det borde vara en självklarhet att
åtminstone till offentliga verksamheter köpa in produkter framtagna enligt
svensk lag. Här har det på senare tid blivit bättre på många håll i landet efter
påverkansarbete, men vi är medvetna om att mer finns att göra.
Många av de lagar och regler som berör ämnet import/export ligger på EUnivå. Regionstyrelsen tror inte att det är en framkomlig väg att jobba för att
förbjuda import av varor som uppfyller regelverket i sitt produktionsland men
som inte når upp till svenska krav som är mer långtgående. Förbud är svårt,
även om det låter enkelt. Det finns också en annan sida på myntet. Vill vi
kunna exportera våra prima varor till andra nationer och marknader är inte
handelshinder det vi vinner volym på. Andra marknader och export blir
sannolikt viktigare för oss i framtiden i spåren av klimatförändringarna.
Vi tror istället att den mest framkomliga vägen är att utbilda och påverka
svenska beslutsfattare, inköpsled och konsument till att göra medvetna val och
ta ställning för svensk produktion inom de gröna näringarna. Om det finns
något positivt med torkan som varit och den pandemi som nu råder, så är det att
allt fler får upp ögonen för svensk mat och landets bristande försörjningsgrad.
LRF har sedan länge ett pågående påverkansarbete för att allmänhet, butiker,
restauranger och offentliga måltider ska inhandla så mycket svenska produkter
som möjligt. Vi har också ett pågående arbete gentemot politiken att stärka
konkurrenskraften för svenskt lantbruk. Det här stora och viktiga uppdraget tar
aldrig slut. Det tar även tid att se förflyttningar, men det är något vi kommer att
fortsätta arbeta med.
Regionstyrelsen föreslår stämman besluta:
att

motionen därmed anses vara besvarad.

