Min første jul med kebab - og en god stor julegave
Julen er for de fleste en tid fyldt med traditioner. Også for mig. Flæskesteg. And. Ris a la mande. Men
julen 2017 bliver for mig også lig med kebab. Ikke fordi der kommer kebab på julebordet, men fordi
jeg denne december har talt mere om kebab end nogensinde før.
Det skete i de dage, at en ganske harmløs beslutning, skulle man synes, i Europa-Parlamentets
udvalg for fødevaresikkerhed, skulle vise sig at blive lidt af en verdensnyhed.
Kommissionen havde foreslået, at putte ’frosne vertikale kødspid’ på en liste over kødtyper, der har
dispensation til at få tilsat fosfater. Den knap så mundrette kødform dækker især over kebab,
shawarma og gyros.
De tilsatte fosfater er under mistanke for at kunne give hjertekarsygdomme, og en
sundhedsvurdering fra EU´s eget fødevaresikkerhedsagentur kommer om et år. Fosfaterne er altså
ikke tilladt i kebabkødet i dag. Derfor mente vi, at vi skulle afvente vurderingen, inden vi måske giver
tilladelse. Og det var der flertal for i udvalget for fødevaresikkerhed.
Som ordfører på sagen udråbte jeg mig selv, med et glimt i øjet, som ”kebabbens vogter”. Historien i
medierne blev dog en ganske anden:
”EU vil forbyde kebab”
Historien startede i Tyskland inden den nåede til Storbritannien. I Danmark nåede den heldigvis ikke
den store spredning. To medier nåede at skrive om EU-forbuddet, inden Ekstra Bladet og BT kunne
fortælle den sande historie.
Men at de danske medier i det store hele fandt frem til den rette sammenhæng, betød ikke, at
historien var død. Medier fra Norge, Letland, Rumænien, Algeriet, Storbritannien og Arabien skulle
pludselig snakke med mig. Eller ”kebabaktivisten” som Information døbte mig.
Kampagnen fra dele af blå blok om, at vi ville forbyde kebab, endte desværre med at vinde. Da vi i
Europa-Parlamentet kort før jul skulle stemme om at give tilladelse til fosfater i kebab eller ej, så
manglede vi tre stemmer. Dermed er det fremover tilladt at tilsætte muligvis sundhedsskadelige
fosfater i kebab.
Nu ser jeg frem til at læse sundhedsvurderingen om et års tid, og kan så blot håbe, at konklusionen
er, at der ingen risiko er ved fosfaterne.
En stor og god julegave er det dog også blevet til her i december. Mit to år lange arbejde oven på
skandalen om Volkswagen der snød med, hvor meget CO2 og NOx deres biler reelt udleder, er blevet
afsluttet.
Vi har fået sat solide socialdemokratiske aftryk på aftalen, og når den bliver stemt endeligt igennem i
Europa-Parlamentet til foråret, glæder jeg mig til at fortælle meget mere. Det er nemlig lovgivning,
der virkelig rykker, og det er jeg vildt stolt over at have bidraget så meget til.
Indtil da vil jeg overveje mit indtag af kebab og ønske Jer alle en glædelig jul og et rigtig godt
socialdemokratisk nytår.

