Ressourcer
Indledning
Det moderne samfund vi har i dag, har et stort behov for mineralressourcer; vores
elektroniske genstande, bygninger, veje og den kemiske industri er alle afhængige af metaller
der udvindes fra mineraler og bjergarter. Derfor giver Radikal Ungdom her sit bud på
visionære løsninger på fremtidens problemstillinger. Figur 1 og Figur 2 viser, hvor meget der
er behov for politiske tiltag på området.

Figur 1: Mineraler, der af EU 2014 er vurderet som kritiske for økonomien. Det ses, at Kina i øjeblikket
sidder tungt på produktionen af de mest forsyningskritiske metaller (de røde prikker), hvilket kan
betragtes som en betydelig trussel mod europæisk økonomi.

Figur 2: Forskellige kontinenters og landes metalforbrug og -produktion. Den sorte linje viser
verdensdelen/landets andel af verdensbefolkningen, og det ses altså, at Europa producerer langt færre
metaller, end de forbruger, mens Kina og Indien producerer langt mere, end de producerer.

Internationalt
Kina producerer klart flest ikke-sjældne og sjældne metaller. Dette er ikke en særlig holdbar
situation, især fordi kineserne bliver rigere og deres købekraft større og de dermed snart selv
vil få behov for metallerne hvilket medfører, at Europa får mulighed for at eksportere mindre.
Dette bør EU gøre noget ved. Problemet med minedrift i Europa er imidlertid, at der er høje
miljøkrav som hæver produktionsomkostningerne og gør det mindre konkurrencedygtigt for
virksomheder at udvinde råstoffer i EU.
Derfor mener vi, at EU bør gøre minedrift mere attraktivt ved hjælp af en grøn
udvindingsstøtte, der sikrer en bæredygtig udvinding af råstoffer, som ikke går på kompromis
med EU’s overordnede miljøplan. Derved tager EU ansvar for eget råstofforbrug hvilket også
kan skabe flere arbejdspladser. Man skal passe på med at lade mindre miljøpåvirkninger
forhindre en tilpas stor profitabel udvinding.
Radikal Ungdom mener, at:
Europæiske lande bør tage ansvar for verdens ressourceforbrug og begynde at udvinde
råstoffer for at undgå kinesisk dominans på markedet.

EU bør budgettere med en grøn udviklingsstøtte til udvinding af vigtige råstoffer, vi
risikerer at mangle i fremtiden.

Danmark
I øjeblikket er Danmark det eneste land i EU, som ikke har en ressource-/råstofstrategi. Dette
skal vi have, så Danmark kan kortlægge, hvilke råstoffer der er kritiske og/eller problematiske
og agere herefter.
Danmark er grundet sine geologiske forhold ikke en stor spiller i verdens samlede
råstofproduktion, men vi skal udnytte de muligheder for råstofudvinding, som vi trods alt har.
Således skal vi også tage vores del af EU’s ansvar uden for store miljømæssige konsekvenser.
Radikal Ungdom mener, at:
Danmark skal have en ressourcestrategi, hvor der på nationalt plan kortlægges, hvordan vi
undgår at mangle nødvendige råstoffer i fremtiden
Man skal undersøge mulighederne for mineraludvinding i Danmark under hensyn til både
økonomi og miljø

Grønland og Arktis
Der tales ofte om store fremtidsperspektiver for råstofudvinding i Grønland og Arktis. Dette
er en lovende mulighed, men den er ikke uden risici for nærmiljøet før, under og efter selve
udvindingens. Desuden er det ikke alle råstoffer, Radikal Ungdom ønsker at se i hænderne på
en hvilken som helst stat.
Radikal Ungdom mener, at:
Udvinding af grønlandske og arktiske mineraler skal foregå på en måde, der tager hensyn til
områdernes skrøbelige miljø.
Minerne efter afsluttede udvindingsprojekter skal lukkes forsvarligt ned, så det nærliggende
miljø ikke lider større skade ved ressourceudvindingen.
Grønland og Arktis skal have mulighed for at udvinde radioaktivt materiale, så længe
materialet bruges til energi, der beskærer CO2-udslippet og ikke til atomvåben.

