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Beretning fra Internationalt Udvalg 2018 1 

Udvalget har siden seneste landsmøde bestået af : Kit Aastrup, Lave K. Broch, Jakob Buhl, 2 

Susanna Dyre-Greensite, Brian Jamieson, Niels Jørgen Bæk Paulsen, Johanne Langdal Rindsig, 3 

Jesper Morville (formand), Ole Nordholm, Luise Hemmer Pihl og Jean Thierry. 4 

Udvalget har siden landsmødet i 2017 haft 6 møder.   5 

Det nordiske alternativ - og andre alternativer 6 

På forslag af IU blev Folkebevægelsens landsledelse og internationale udvalg inviteret på 7 

besøg hos vores norske søsterorganisation Nei til EU i begyndelsen af juni. 8 

Vi hørte om Nei til EUs mange gode - og også de dårlige - erfaringer fra deres kamp imod EU. 9 

Vi besøgte også Stortinget, hvor to af Nei til EUs tidligere ledere arbejder for hhv. 10 

Senterpartiet og SV. 11 

Under besøget fik vi også drøftet et nærmere praktisk samarbejde generelt og i forbindelse 12 

med det kommende års EU-parlamentsvalg. 13 

Ved Folkemødet på Bornholm i juni bød Folkebevægelsen i vores telt på et oplæg af 14 

næstformanden i Nei til EU, Olaf Gjerdrem om, hvorfor det er bedre at være uden for EU. 15 

Udvalget har også løbende haft kontakt med vores svenske søsterorganisation Folkrørelsen 16 

Nej till EU.  17 

Ved vores møder har udvalget ud over det nordiske drøftet andre eksisterende alternativer 18 

til EU, EFTA, EØS, FN m.m.. Det er planen, at noter om alle disse alternativer vil blive lagt op 19 

på FBs hjemmeside. 20 

Samarbejde med britiske brexit'ere 21 

IU har fortsat nær kontakt med vores samarbejdspartnere i Storbritannien om udviklingen i 22 

forhandlingerne om Brexit. Fra udvalget har ikke mindst Lave bl.a. på sociale medier og i 23 

pressen påvist det totalt skæve i mainstream-mediernes dækning af Brexit. 24 

Også EUs reaktion på Brexit og umiddelbare fremtidsplaner har været et tema i IU. Lave har i 25 

Irland deltaget i debatter om PESCO og EUs militarisering, som mange i det neutrale Irland er 26 

modstandere af.  27 
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Det europæiske netværk TEAM 28 

Folkebevægelsens IU arbejder fortsat på at styrke det europæiske netværk TEAM, The 29 

European Alliance of EU-critical Movements. Formand for TEAM er svenske Bengt Åke Berg 30 

fra Folkrørelsen. Både Luise og Lave er med i TEAMs styrelse. 31 


