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Rastepladser skal holdes åbne i corona-krisen
Corona-krisen har lukket store dele af vores samfund ned. Det mærker man tydeligt i mange
brancher. Også i transportbranchen er hverdagen ændret radikalt, og der hviler nu et tungt ansvar
på skuldrene af mange vognmænd og lastbilchauffører. Deres indsats er nemlig helt afgørende for,
at der kommer dagligvarer ud til supermarkederne, medicin til apotekerne og livsvigtigt udstyr til
hospitalerne. Derfor arbejder de hårdt og hurtigt i disse tider, og det skylder vi dem en kæmper tak
for.
Men på de mange, lange ture på motorvejene og på tværs af landegrænser må mange
lastbilchauffører desværre sande, at corona-krisen også har lukket mange rastepladser rundt om i
Europa. Dermed er mange toilet- og badefaciliteter også lukket ned.
Det er uanstændigt over for dem, der kører rundt og helt bogstaveligt holder hjulene på samfundet
i gang. De skal selvfølgelig altid kunne tage hånd om deres personlige hygiejne, når de er på
farten, men den slags er jo endnu vigtigere her midt i en historisk sundhedskrise. For hvis man ikke
kan vaske sine hænder ordentligt og ofte, så bliver det sværere at bryde de smittekæder, som vi
må og skal standse for at redde liv og komme ud på den anden side af corona-krisen så hurtigt
som muligt.
Derfor har jeg sammen med 19 af mine europæiske partifæller i Europa-Parlamentets
Transportudvalg skrevet et brev til transportkommissær Adina Vălean. Her opfordrer vi
kommissæren til at sikre alle de ansatte i transportbranchen adgang til ordentlige sanitære forhold.
For i dette spørgsmål er det ikke nok, at landene handler hver for sig. Der er vi nødt til at handle på
tværs af landegrænser, for transporten af varer sker jo som bekendt ofte mellem lande og over
lange afstande. Jeg håber, at vi snart kan få åbnet op for de europæiske rastepladser, for alle
fortjener nemlig adgang til toilet, bad og håndvask - især i midt i en omfattende sundhedskrise.
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