
 

1 
 

Politisk beretning 2017 (Endelig udgave) 1 

 2 

Indledning: 3 

Ved sidste landsmøde havde vi vundet kampen om retsundtagelsen. Men vi manglede en afklaring af 4 

Danmarks konkrete fremtidige forhold til EUROPOL. Det har vi nu fået en tilfredsstillende afklaring på, der 5 

flugter det, som Folkebevægelsen lovede vælgerne op til folkeafstemningen. 6 

Ligeledes stod vi ved sidste landsmøde over for en britiske folkeafstemning om selve det britiske EU-7 

medlemskab. Den afstemning faldt jo meget lykkeligt ud. Og denne beretning vil i høj grad handle om 8 

konsekvenserne af den britiske EU-udmeldelse. 9 

  10 

Retsundtagelsen 11 

Ved Folkebevægelsens landsmøde i foråret 2016 fejrede vi nej’et til opgivelsen af retsundtagelsen. Men 12 

samtidig stod vi også i den situation for Danmark, at landet skulle forhandle en aftale om de fremtidige 13 

relationer til RIA (EU’s retslige rum), herunder til EUROPOL. 14 

EU-tilhængerne havde op til folkeafstemningen i hysteriske vendinger kundgjort, at Danmark ikke kunne 15 

opnå nogen form for aftale med EU, og at Danmark ville blive et mekka for bl.a. narkohandel og pædofili. 16 

Omvendt havde bl.a. Folkebevægelsen fortalt vælgerne, at vi mente, at EU havde en klar egeninteresse i at 17 

indgå en mellemstatslig aftale med Danmark om blandt andet udveksling af oplysninger vedrørende 18 

grænseoverskridende kriminalitet via EUROPOL. 19 

Ved landsmødet i 2016 var det stadig uklart, om det var ja-siden eller nej-siden, der ville få ret. 20 

     21 

Hvad sagde vi! 22 

Men her i efteråret 2017 står det klart, at bl.a. Folkebevægelsen havde fuldstændig ret i, at det var muligt 23 

at opnå en mellemstatslig aftale for EUROPOL med EU.  24 

Frem mod 1. maj 2017, hvor EUROPOL ville overgå fra et mellemstatsligt samarbejde til et overstatsligt 25 

samarbejde, og hvor Danmark derfor automatisk ville træde ud af EUROPOL, fik vi den ene dramatiske 26 

historie efter den anden om, at det var umuligt at opnå en aftale om EUROPOL.  27 

Og de ”fornærmede” ja-sigere blandt partierne og medierne havde travlt med at male fanden på væggen 28 

og forsøge at stille nej-sigerne til ”ansvar” for vores uansvarlighed og vildledning af vælgerne op mod 29 

folkeafstemningen. 30 
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Nu kan vi konstatere, at ja-siden var domineret af hystader og dommedagsprofeter. Efterfølgende har 31 

enkelte ja-sigere forsøgt at finde ”håret i suppen” i den mellemstatslige aftale, der er indgået mellem 32 

Danmark og EU angående EUROPOL.  33 

 34 

Fremtiden 35 

Aftalen er i høj grad faldet ud til Folkebevægelsens tilfredshed.  36 

Men vi skal huske på, at Folkebevægelsen er modstander af, at EU-domstolen har kompetencer angående 37 

EUROPOL-aftalen, og at vi også er kritiske over for EUROPOL, også når det foregår på et mellemstatsligt 38 

grundlag. Det handler bl.a. om retssikkerheden, eller rettere den manglende retssikkerhed. Og den 39 

situation er stadig den samme.  40 

Ligeledes skal vi være opmærksomme på, hvad et flertal i Folketinget vil forsøge at få sneget Danmark med 41 

i på et mellemstatsligt grundlag, i takt med at RIA-området ekspanderer. Her tænkes bl.a. på PNR-registret 42 

(registrering af eksempelvis flypassagerers spisevaner og rejsemønstre). PNR var også fremme i valgkampen 43 

op mod folkeafstemningen.  44 

Her har danske ja-politikere allerede været fremme med, at Danmark skal forsøge at komme med i PNR på 45 

et mellemstatsligt grundlag, og formodentlig vil der komme flere lignende tiltag. 46 

  47 

Brexit 48 

På Landsmødet i foråret 2016 gav vi Kelvin Hopkins, MP for Labour, den internationale træskopris. Han fik 49 

selvfølgelig et stort bifald fra salen. Enkelte af os klappede måske ekstra meget, fordi, hvis vi skal være helt 50 

ærlige, der er intet smukkere end ædle tabere, der falder kæmpende. Og det var måske det, mange af os 51 

inderst inde forventede, ville være situationen, når stemmerne var talt op i UK. 52 

Kelvin Hopkins fik så på Folkemødet på Bornholm efterfølgende lejlighed til at optræde, ikke som en ædel 53 

taber, men som en ædel vinder. Han deltog i Folkebevægelsens arrangement på Folkemødet, hvor han 54 

fortalte om den britiske situation efter Leave-sejren.  55 

Der er også medlemmer af Folkebevægelsen, der op mod den britiske folkeafstemning har været ovre i 56 

Storbritannien for at hjælpe Leave-siden på forskellig vis. De har for eksempel deltaget i møder som 57 

oplægsholdere og/eller som frivillige aktivister på gadeplan.  58 

 59 

UK 60 

Situationen efter folkeafstemningen om britisk udmeldelse af EU efter en utroligt brutal valgkamp skabte 61 

selvfølgelig en politisk udfordrende situation i Storbritannien. 62 
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Trods Remain-sidens trusler om, at den britiske økonomi ville styrte i grus, og massearbejdsløsheden ville 63 

følge straks efter en Leave-sejr, har det selvfølgelig ikke fundet sted. 64 

Tværtimod har man set en faldende arbejdsløshed og stigende eksport.   65 

Men selvfølgelig er situationen præget af usikkerhed. 66 

Det er derfor logisk, at mange britiske virksomheder og almindelige britiske borgere er usikre på fremtiden, 67 

økonomisk og politisk. Men samtidig er det glædeligt, at meningsmålingerne i Storbritannien viser et stort 68 

flertal for at fastholde Brexit. 69 

  70 

- Processen 71 

Nøgternt viser den britiske situation, at en ”skilsmisse” fra EU ikke er ukompliceret.  72 

Som vi EU-modstandere altid har påpeget, så bestemmer EU (næsten) alt. Det gør så også, at 73 

Storbritannien nu skal til at lave nye nationale love på (næsten) alle områder. Det gælder for regler for 74 

landbrugsstøtte, forbrugerregler osv. Ligeledes skal Storbritannien forhandle egne handelsaftaler på plads – 75 

ikke kun med EU, men også med resten af verden. Alle disse områder har i stor udstrækning været 76 

varetaget af EU-systemet. 77 

Der er ingen tvivl om, at den dårlige forberedelse fra den britiske regerings side og EU’s altomfattende 78 

indblanding betyder, at det britiske politiske og administrative system er sat under et stort arbejdspres. Det 79 

gælder både i forhold til udarbejdelsen af de nye nationale love, og her og nu ikke mindst i forhold til 80 

forhandlingerne med EU om udtrædelsesbetingelserne, der jo bliver særligt vanskelige på grund af EU’s 81 

modstand. 82 

Situationen lettes heller ikke af, at Storbritannien har en svag, konservativ regering, der på trods af 83 

fremgang ved det seneste valg mistede pladser i Underhuset, og som derudover er i dyb splid med sig selv 84 

over EU-spørgsmålet. Men vi kan i Folkebevægelsen glædes over, at både De Konservative og Labour i 85 

Storbritannien støtter landets udtræden af EU. Det var ikke situationen for et år siden. 86 

 87 

EU 88 

Brexit var et chok for EU! 89 

Det er der ingen tvivl om. Og den umiddelbare reaktion fra EU-systemets side var også, at nu skulle 90 

Storbritannien straffes. Det skulle ske ved, at skilsmissebetingelserne skulle være så brutale som 91 

overhovedet muligt.  Britiske ønsker om handelsadgang skulle blandt andet betales dyrest muligt fra britisk 92 

side. 93 

En del af forklaringen på den umiddelbare reaktion fra EU’s side kan betragtes som en barnlig 94 

trodsreaktion. Men mere substantielt handler det om at forebygge, at andre EU-lande skulle få trang til at 95 
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følge briterne ud af EU. Derfor har EU en klar politisk interesse i, at Storbritannien skal betale så høj en 96 

politisk og økonomisk pris for ”skilsmissen”. Omvendt er Storbritannien et ikke uvæsentligt marked for EU, 97 

og EU har et stort overskud på betalingsbalancen over for Storbritannien. Bl.a. eksporterer Tyskland over 98 

800.000 biler til Storbritannien om året. Samtidig har EU-firmaer investeret store summer i bl.a. 99 

produktionsanlæg i Storbritannien. Derfor har EU i realiteten også en klar økonomisk interesse i bl.a. en 100 

handelsaftale med Storbritannien, der sikrer markedsadgangen begge veje. Ikke af hensyn til 101 

Storbritannien, men af hensyn til EU-virksomheder, så de lettest muligt kan udføre varer til Storbritannien, 102 

men også sælge de varer, deres britiske anlæg producerer, i selve EU-området. 103 

Som det var tilfældet med Danmark efter nej’et til at opgive Retsundtagelsen og muligheden for at indgå en 104 

mellemstatslig aftale om EUROPOL, så vil det formodentlig også vise sig i forhold til Storbritannien, at det er 105 

muligt at indgå en rimelig handelsaftale mellem EU og Storbritannien, når deadline nærmer sig.  106 

 107 

-  Gang i den store EU-integration 108 

Meget tyder også på, at EU i stigende omfang er begyndt at flytte fokus fra de problemer, Brexit gav EU, til 109 

fokus på de muligheder, Brexit giver EU. 110 

Med Storbritannien ude af EU er et af de lande, der var mest ”fodslæbende” i forhold til øget EU-111 

integration, ude. Det gør, at EU-føderalisterne vejrer morgenluft. Og vi har også allerede set de første reelle 112 

forslag til en styrkelse af de føderale tendenser i EU. 113 

 114 

 FUSP 115 

Både EU-kommissionens formand og den tyske kansler har markeret, at de ønsker en styrkelse af EU’s egen 116 

militære dimension. Kommissionsformanden brugte Rom-traktatens 50 års ”fødselsdag” som afsæt for en 117 

præsentation af de militære ambitioner. Merkel, den tyske kansler, har brugt valget af Trump og hans 118 

tvetydige holdning til NATO som begrundelse for, at EU skal arbejde hen mod en mere selvstændig 119 

forsvarspolitik, og med udbygning af de militære og beslutningsmæssige redskaber, der dermed skal til. 120 

Formodentlig vil vi opleve, at de EU-militære initiativer i første omgang primært vil handle om en øget EU-121 

koordinering og EU-finansiering af udvikling og indkøb af nyt militært isenkram. Det handler selvfølgelig 122 

om, at disse beslutninger nemmest kan glide ned hos de nationale beslutningstagere og de nationale 123 

offentligheder. Det gælder især for de store EU-lande, der alle har en stor forsvarsproduktion – og dermed 124 

mange arbejdspladser knyttet direkte og indirekte til området. Her vil en styrkelse af deres vilkår være 125 

relativt ukontroversiel. 126 

Fidusen er, at koordineringen af disse initiativer vil ske i EU-regi, og gradvis vil man bevæge sig væk fra at se 127 

de militære styrker som henholdsvis eksempelvis franske og tyske, men man vil se dem som brikker i en 128 

samlet EU-hær, hvor man har haft en overordnet plan for, hvad deres respektive opgaver skal være, og 129 

hvordan de skal udrustes for at kunne løse disse.    130 
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 131 

Vi ser derfor også, at danske EU-politikere allerede nu argumenterer for, at den danske forsvarsundtagelse 132 

skal opgives. Dog har resultatet ved folkeafstemningen om retsundtagelsen bevirket, at lysten til en ny 133 

folkeafstemning nok er relativt begrænset blandt de danske EU-tilhængere. 134 

Vi vil formodentlig se, at de danske ja-politikere vil argumentere for en dansk tilslutning til en EU-135 

koordinering af militærindustriel udvikling, produktion og indkøb. Argumentet vil være, at det ikke handler 136 

om et øget militært samarbejde på bekostning af NATO-samarbejdet, men at det handler om at få mest 137 

muligt militært materiel til det danske forsvar for færrest penge – og hensynet til den danske 138 

forsvarsindustri og dens økonomiske interesser (og arbejdspladserne). 139 

    140 

 Øget økonomisk og politisk integration 141 

Med Storbritannien på vej ud af EU betyder det også, at der bliver et ikke-euroland mindre i EU (det største 142 

af dem). Også her har EU-føderalisterne vejret morgenluft. Ikke mindst den nyvalgte franske præsident er 143 

fortaler for en styrkelse af EU’s redskaber til at styre de nationale euroøkonomier. Set i lyset af den 144 

økonomiske krise, som verden har været igennem, og som stadig præger mange af EU-landene, så giver det 145 

god mening, hvis man har et ønske om at redde euroen.  146 

Samtidig er det også sådan, at ikke-eurolandene vil være forpligtet til at deltage i en egentlig økonomisk 147 

EU-regering. Men i realiteten vil en etablering af en egentlig euro-regering og en kollektivisering af 148 

eurolandenes nationale gæld (euro-obligationer) lægge et øget pres på ikke-eurolandenes økonomier. Det 149 

opfattes givet også som en positiv bivirkning blandt EU-føderalisterne. Lande som Danmark og Sverige skal 150 

motiveres/tvinges til at opgive deres nationale valutaer og tvinges ind i euroen. 151 

Også her ser vi i den aktuelle danske EU-debat de første spæde pip om, at vi nu burde tilslutte os euroen. 152 

Det sker med argumenter, der knytter sig netop til de nye forslag om øget EU-integration af 153 

euroøkonomierne.  154 

 155 

I Folkebevægelsen har det altid været en prioritet at kæmpe imod den Økonomiske og Montære Union og 156 
yderligere dansk integration heri. Blandt andet var vi i sin tid med til at sikre et nej til dansk deltagelse i 157 
euro-samarbejdet, ligesom vi var dem, der konsekvent råbte op mod de mange nye styringsredskaber af 158 
medlemslandenes finanslove og økonomiske politikker, som EU indførte i ly af den økonomiske krise. 159 
  160 
De seneste udspil, som EU har lanceret – anført af den tysk-franske alliance – vil betyde mere økonomisk 161 
politik baseret på nedskæringer på forbrug og investeringer suppleret med arbejdsmarkedsreformer med 162 
målrettet løntilbageholdenhed og øget usikkerhed og fleksibilitet. Målet er klart: EU’s handelsbalance og 163 
position i den globale konkurrence skal yderligere styrkes på bekostning af lønomkostninger og 164 
arbejdstagernes rettigheder og vilkår. Midlet er at efterligne den tyske model. 165 
  166 
Samtidig er der lagt op til at indføre forskellige modeller for en slags fælles eurozonebudget og fælles 167 
fonde, der skal udjævne forskellene mellem Eurozonens økonomier ved at yde økonomisk støtte til 168 
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medlemslande med handelsunderskud og gæld. Men det er ikke en ønskværdig udvikling for nogen. 169 
Konkret kan det betyde, at nogle lande i EU vil blive gjort til permanente ’bistandslande’, og desværre viser 170 
historien - særligt de seneste års erfaringer fra Sydeuropa - at økonomisk støtte altid kommer med krav om 171 
reformer, nedskæringer og strukturelle tilpasninger. Intet er gratis. 172 
 173 

DK 174 

Med den britiske beslutning om en udmeldelse af EU er den mulighed for første gang i årtier blevet en reel 175 

del af den danske debat. Det kan godt være, at mange/de fleste afviser ideen pt. – men den er på lystavlen! 176 

For Folkebevægelsen handler det nu om fastholde EU-frigørelsen som en realistisk mulighed, samt, og det 177 

er ikke uvæsentligt, at arbejde for, at stadig flere danske vælgere ønsker at Danmark skal følge 178 

Storbritannien ud af EU. 179 

 180 

- Vejen mod DK-frigørelse 181 

For os overbeviste EU-modstandere var den britiske folkeafstemning og dens resultat et stort mentalt 182 

boost. Men vi skal også analysere resultatet, konsekvenserne af det og ikke mindst de efterfølgende 183 

reaktioner, nøgternt.   184 

En så stor beslutning som den britiske beslutning om at forlade EU skaber helt logisk en voldsom politisk og 185 

økonomisk turbulens, både i selve Storbritannien og udenfor. Tiden selv vil automatisk skabe mere klarhed. 186 

Men vi skal ikke være blinde for at, det er uhyre kompliceret at opløse et EU-lands relation til EU-187 

samarbejdet. Det i sig selv bekræfter netop Folkebevægelsens opfattelse af, at EU-integrationen handler 188 

om, at EU-politikken på nærmest alle sagsområder dominerer over de nationale politikker.  189 

Netop uklarheden/usikkerheden har påvirket en del af de danske vælgere, også nogle af dem, der gerne 190 

lytter til Folkebevægelsen og vores synspunkter. De er blevet mere usikre på, om de faktisk ønsker, at 191 

Danmark skal forlade EU. 192 

De bekymringer skal Folkebevægelsen tage alvorligt. Vi skal lære af de britiske erfaringer. Vi skal have 193 

realistiske og overbevisende forklaringer klar, når folk spørger os om, hvordan vi forestiller os, den 194 

efterfølgende udmeldelsesprocedure kan finde sted. Ligeledes skal vi fastholde og udbygge vores påvisning 195 

af, hvordan EU udøver sin magt over den danske politik. Og hvordan alternativer kunne være mulige, hvis 196 

Danmark ikke var medlem af EU. Det var også den britiske EU-modstanderstrategi i årene op mod 197 

udmeldelsesfolkeafstemningen. Opbakningen til EU i Storbritannien blev simpelthen slidt op. 198 

     199 

Valgene i Europa og USA 200 

En række nationale valg har fundet sted i løbet af det seneste år. Nogle af dem har i større eller mindre 201 

grad betydning for EU-modstanden i Europa (og dermed også i Danmark).  202 
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 203 

Frankrig 204 

Det franske præsidentvalg var på flere planer uhyre interessant for EU-modstanden. I første runde fik 205 

præsidentkandidater, der enten var EU-modstandere eller –skeptikere, over 40 % af stemmerne. I anden 206 

valgrunde vandt den stærkt EU-positive Macron over Front Nationals Le Pen. Og han er også gået på banen 207 

med ønsket om yderligere EU-integration, ikke mindst på det økonomiske område. Men reelt var det kun 208 

lige over 30 % af de potentielle franske vælgere, der stemte på Macron. Og tilsyneladende er meget af den 209 

politiske glans allerede ved at gå af ham i Frankrig, bl.a. fordi han vil gennemføre de EU-inspirerede 210 

økonomiske ”reformer”, der fældede hans forgænger.  211 

 212 

UK 213 

Den britiske konservative regering valgte at udskrive parlamentsvalg før tid, officielt for at søge et stærkere 214 

mandat hos vælgerne, men nok også i håbet om at få knust Labour parlamentarisk. Resultatet blev noget 215 

anderledes. Såvel Labour som De Konservative gik frem. Men på grund af det britiske valgsystem førte den 216 

konservative fremgang på 5,5 procentpoint til færre mandater i Underhuset.  217 

Det, der er interessant for EU-modstanden uden for Storbritannien, er, at den konservative regering vil 218 

respektere og forsvare folkeafstemningsresultatet, og at Labour nu også er erklærede EU-modstandere. 219 

Desuden gik Labour til valg på et program, der er i modstrid med EU’s ØMU-politik på flere områder. Det 220 

viste, at frigørelsen fra EU allerede kort efter folkeafstemningen afspejlede sig hos såvel hos det bærende 221 

regeringsparti som i det store oppositionspartis politiske prioriteringer. 222 

Derudover kan det tilføjes, at det skotske nationalistparti (SNP), der vil løsrive Skotland fra Storbritannien 223 

og melde Skotland ind i EU efterfølgende, gik markant tilbage ved parlamentsvalget.  224 

 225 

USA 226 

Valget af Trump til præsident i USA og den politik, han har introduceret vedrørende bl.a. NATO og klima- og 227 

handelspolitik, har givet spillet bolden over til EU på en helt anden måde end tidligere. Det har så også haft 228 

som konsekvens, at nogle af dem, der tidligere har været kritiske over for EU’s rolle, er begyndt at overveje, 229 

om EU reelt kan agere som bremseklods for en noget labil amerikansk præsident og hans administration.  230 

Det er en virkelighed, som Folkebevægelsen må forholde sig til. 231 

 232 

Hvad betyder valgene for EU-modstanden? 233 

Konsekvenserne af de nationale valg i løbet af det seneste år for EU-modstanden er både positive og 234 

negative. Men de er under alle omstændigheder lærerige.  235 
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Det franske præsidentvalg viste, at man ikke kan vinde et flertal alene fra en af fløjene, når kampen er en til 236 

en. Det blev Le Pens skæbne. Og formodentlig ville det også være blevet Mélenchons skæbne, hvis han var 237 

gået videre – venstrefløjens kandidat, der også fik ca. 20 % af stemmerne i 1. runde. For at kunne vinde 238 

over 50 % af de afgivne stemmer skal man kunne række ind over midten. 239 

Som det er tilfældet i forhold til følgerne af Brexit, så skal Folkebevægelsen anerkende den bekymring over 240 

for den aktuelle politiske linje, der aktuelt lægges fra USA’s side, og at det er en misforståelse, at EU kan 241 

opfattes som en ”beskyttende havn” i den situation.  242 

Men som modargument kan vi konkret pege på EU’s reelle rolle i verden. Beskidte aftaler med tvivlsomme 243 

regimer rundt om i verden for økonomisk vindings skyld og/eller for at få eksempelvis Marokko, Libyen og 244 

Tyrkiet til at standse flygtninge og emigranter, før de når EU’s ydre grænser. Ligeledes skal vi også pege på, 245 

at et frigjort Danmark vil have mulighed for at tegne sin egen politik langt friere, hvis vi ønsker det. Det 246 

gælder både i forhold til udenrigspolitikken og i forhold til indenrigspolitikken. Her giver netop Labours 247 

seneste valgprogram konkrete argumenter i forhold til særligt indenrigspolitikken. Historisk har Norge 248 

netop vist, hvordan et lille ikke-EU-land kan agere selvstændigt internationalt, når man ikke er bundet af 249 

nogle stormagtsambitioner, som EU jo er.     250 

 251 

Enhedslisten 252 

Enhedslisten har valgt stille op selvstændigt til næste EU-parlamentsvalg. Det er alene en beslutning, som 253 

Enhedslisten har taget. 254 

Det ændrer intet i forhold til Folkebevægelsens politiske linje. Folkebevægelsen har stadig den opfattelse, 255 

at kampen mod EU ikke vindes partipolitisk. Den britiske folkeafstemning viste netop også, at det handler 256 

om at opbygge alliancer på tværs af forskellige politiske strømninger, der kunne samle støtter og aktivister 257 

op nationalt og lokalt. 258 

Folkebevægelsens politik skal konkret understøtte denne opfattelse. Det gælder i vores ageren i Danmark, 259 

men også i forhold til de politiske prioriteringer i EU-parlamentet. Vi skal fortsat sætte fokus på, hvordan EU 260 

forringer den nationale selvbestemmelse og demokratiet, svækker miljøet, skader det globale udsyn - og 261 

forringer almindelige menneskers levevilkår rundt om i EU-landene, bl.a. ved at fremme centralisering via 262 

EU-licitationer og dermed i realiteten at underbygge og fremme social dumping.  263 

Her skal der ikke være nogen tvivl om, at Folkebevægelsen er parat til at kæmpe de helt konkrete kampe 264 

både i Danmark og i EU-parlamentet. Det sker i håbet om, at vi kan få afbødet de værste negative 265 

konsekvenser, men også fordi vi ser disse kampe som ”forpostfægtninger” i forhold til det endelige opgør 266 

om EU-medlemskabet, helt på linje med de britiske EU-modstanderes strategi frem mod at få tilkæmpet sig 267 

deres folkeafstemning om EU-medlemskabet.  268 

 269 

Afslutning 270 
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Først og fremmest har de britiske EU-modstanderes sejr ved folkeafstemningen om Storbritanniens EU-271 

medlemskab betydet, at EU-kortene nu er blandet på en helt anden måde. Det er en fantastisk sejr for os 272 

EU-modstandere.  273 

Det har selvfølgelig stor betydning for Folkebevægelsens muligheder – mest positive, men også nogle 274 

negative, ikke mindst fordi EU vil bruge Brexit til mere EU-integration, og fordi EU-medlemskabet bliver 275 

dyrere for Danmark efter Brexit.  276 

Hvilke forhold skal Folkebevægelsen forholde sig til frem mod det kommende EU-parlamentsvalg? Og ikke 277 

mindst: Hvordan skal Folkebevægelsen arbejde for at fremme vejen frem mod det endelige opgør om det 278 

danske EU-medlemskab? 279 

Et opgør, der nu realistisk er inde for rækkevidden. 280 

Og det opgør skal vi vinde!  281 


