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Ændringsforslag til Årsplan for Folkebevægelsen mod 1 

EU 2018-19 2 

Af Carl-Aage Jensen / Amager-komiteen  3 

Amager komiteen har følgende ændringsforslag til forslag til årsplan:  4 

Afsnittet efter overskriften: ”Vi vil ud af EU- Vi tager magten tilbage!” erstattes med følgende: 5 

Folkebevægelsen mod EU har som sit erklærede mål at frigøre Danmark fra EU. 6 

Vi står imidlertid ikke lige overfor at kunne vinde en afstemning om dansk udmeldelse og dermed skabe 7 

et Daxit. 8 

Det britiske Brexit har skabt en ny politisk situation i forhold til EU. For første gang ønsker et større 9 

land ikke at fortsætte som medlem af EU. Det har skabt en fornyet interesse og debat om hele EU 10 

projektet men også om, hvad det betyder at melde sig ud af unionen.  11 

Målinger viser, at et flertal af danskerne i dag ønsker et fortsat dansk medlemskab af EU. På den anden 12 

side er der også et massivt flertal mod, at der på nogen måde pilles ved forbeholdene, og et flertal af 13 

danskerne ønsker heller ikke på anden måde mere union. 14 

Hvad er EU elitens og de ledende landes statslederes svar på Brexit og tidens politiske – økonomiske 15 

udfordringer?  16 

De ønsker hverken mindre EU eller status quo.  Tværtimod peger alle deres svar i retning af mere union 17 

og yderligere skridt i retning af en føderal EU-stat. 18 

Danskerne og andre befolkninger i EU får ikke mulighed for at vælge status quo. Det EU vi kender i dag, 19 

er ikke det EU, som vi står overfor i morgen. Danskerne står reelt overfor at skulle vælge mellem mere 20 

union eller helt at træde ud af unionen. 21 

Folkebevægelsen mod EU må derfor påtage sig den opgave at ruste folk til at turde tænke Daxit vejen, 22 

sørge for at folk bliver trygge ved at vælge den vej.  23 

Vi har oplevet, at mange - der ellers tidligere har været EU-modstandere - er blevet forskrækket over 24 

en verden, hvor Trump er præsident for USA, og hvor frygten for de fremmede i Storbritannien får 25 

æren for Brexit.  26 
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Vi befinder os i en situation, hvor der er behov for at skabe politisk afklaring, hvorfor vi skal fokusere 27 

på at sikre viden, indsigt, argumenter og en ærlig debat bredt i befolkningen.  28 

- Vi skal gøre det klart for folk, hvad det reelt betyder at være med i EU 29 

- Det skal være klart, at der ikke findes et status quo 30 

- Vi skal øge bevidstheden om de friheder, vi som land kan vinde ved et Daxit  31 

Opgaven består i lokalt at skabe så brede og åbne debatfora som overhovedet muligt, men stadig med 32 

en klar retning.  Debatterne skal være åbne overfor alle, som overhovedet ønsker at blive afklaret på, 33 

hvad Daxit åbner af muligheder og udfordringer indenfor alle samfundslivets områder. 34 

Formen afhænger af de lokale muligheder, der kan spænde fra faglige netværk, debatfora på 35 

universiteterne til møder i lokalområdet. Det afgørende er, at vi kan tiltrække og inddrage folk, som er 36 

i tvivl. 37 

Når Folkebevægelsen stiller sig i spidsen for en sådan politisk afklaringsproces skaber vi samtidig et 38 

forum, hvorfra vi kan rekruttere nye medlemmer. 39 

Det er ikke en opgave, som vi kan vente med at løse til efter valget til EU-parlamentet. Den intensive 40 

kampagne op til valget vil løbe af stablen i april- maj måned.  Indtil da vil det kun være en fordel for 41 

Folkebevægelsen og vores kandidater, at vi organiseret kan diskutere EU med folk, der er potentielle 42 

støtter i valgkampen. 43 

Begrundelse:  44 

Indledningen til årsplanen behandler situationen efter Brexit og taler om, hvad vi skal gøre. Da det er 45 

meget vigtigt at vi udnytter denne situation ønsker vi at konkretisere, hvilke opgaver og hvilke 46 

muligheder vi skal forsøge at udnytte i den kommende tid. 47 


