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Rina Ronja Kari:

EU-modstanden må 
genopfinde sig selv.  
Derfor må vi være klar 
til at gå nye veje efter 
valgnederlaget.
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Landsmøde i 
Folkebevægelsen:

Folkebevægelsen mod 
EU holder landsmøde den 
26.–27. oktober.  
Læs om tilmelding og 
regler. 

side 6

Ungdom mod EU:

Det er tabubelagt blandt 
unge at være  
EU-modstander. 
Ikke desto mindre 
fortsætter Folke-
bevægelsens Ungdom 
med at kæmpe.

side 4

Skovbrande:

EU-Mercosur aftalen vil 
sikre, at mere af regnskoven 
brændes af for at gøre 
plads til kødproduktion,  
der skal eksporteres til EU.  
Aftalen kan dog stadig 
stoppes i Folketinget
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Danmarks forsvarsforbehold i EU er 
vigtigere end nogensinde 
Af Lave K. Broch, medlem af 
Folkebevægelsen mod EU’s 
landsledelse 

// EU-kommissionen har fået en 
forkvinde: Ursula von der Leyen. 
Før man jubler over, at en kvinde 
for første gang i historien skal lede 
EU-kommissionen, bør man forhol-
de sig til, hvad hun står for.

Ursula von der Leyen er varm 
 tilhænger af mere centralisering i 
EU, og hun er tilhænger af en EU-
hær.  Von der Leyen arbejder aktivt 
for, at EU skal have egen hær, og 
hun siger, at der arbejdes hurtigt i 
den retning. 

På sin første rejse som EU-kom-
missionsforkvinde, der var til 
Frankrig, understregede hun endnu 
en gang, at EU-forsvar er på dagsor-
denen. Dette er helt i tråd med den 
afgående EU-kommissions mål om, 
at EU skal have en fuldt udbygget 
forsvarsunion inden 2025. 

Af den grund kan en dansk folke-
afstemning om forsvarsforbeholdet 
blive en realitet inden for de næste 
par år. Det er afgørende, at Folke-
bevægelsen mod EU er forberedt. 
Danmark skal aldrig give EU militær 
magt, og vores forsvarsforbehold 
EU er derfor vigtigere end nogen-
sinde. 

Et nyt angreb på forbeholdene 
er på vej
Hver gang EU’s indflydelse vokser 
inden for et område, hvor Danmark 
har et forbehold, har den siddende 
regering forsøgt at få fjernet forbe-
holdet. 

Vi fik en folkeafstemning om 
euroen i år 2000, lige før euroen 
blev indført som et fysisk beta-
lingsmiddel for en række EU-lande i 
januar 2002. 

I december 2015 fik vi en folke-
afstemning om retsforbeholdet. 
Det var før EU’s politimyndighed 
Europol blev overstatslig den 1. maj 
2017. Der er derfor stor risiko for, at 

turen nu er kommet til forsvarsfor-
beholdet. 

Kun tre af EU’s 28 lande er ikke 
med i EU’s forstærkede militære 
projekt (PESCO). Det drejer sig om 
Storbritannien, Malta og Danmark. 
Storbritannien er på vej ud af EU. 
Derefter vil presset blive større på 
Malta og Danmark. 

Ikke bare et fælles forsvar
I den almindelige debat vil det store 
tema sikkert blive, om vi skal med 

i en EU-hær eller ej. Men EU’s mili-
tære projekt handler om så meget 
mere end en EU-hær: Det handler 
om, hvorvidt EU skal eksportere 
våben til regimer, der bruger disse 
våben mod civile. 

Det handler om, hvorvidt EU skal 
bruge skattekroner på at støtte 
våbenindustrien til forskning og 
udvikling af nye våben. Det drejer 
sig om, hvorvidt vi ønsker generel 
oprustning i verden, eller om vi i 
stedet bør støtte FN’s fredsarbejde. 

EU’s oprustning fører til, at milli-
arder af skattekroner, der kunne 
være brugt på klimaudfordringer og 
velfærd, bliver brugt på at gøre EU 
til en militær supermagt. 

Efter det Britiske folk sagde 
nej til EU, burde EU-toppen have 
foretaget en selvransagelse. Men 
en af reaktionerne var, at vi nu må 
sætte farten op på det militære 
område. EU har efter den britiske 
afstemning i 2016 oprettet en 
forløber til et militært hovedkvarter, 
en forsvarsfond og et forstærket 
militært samarbejde (PESCO) samt 
startet en proces, der kan føre til, 
at EU’s investeringsbank kan støtte 
militære projekter. Det har tidligere 
været forbudt.

Vi finansierer EU-forsvar  
– uden om forbeholdet
Selv om Danmark har et forbehold 
på forsvarsområdet, har et flertal i 
Folketinget besluttet, at Danmark 
skal bruge danske skattekroner på 
at støtte EU’s forsvarsfond. 

Danmark vil bruge 1,9 milliarder 
kroner på EU’s forsvarsfond frem til 

2027. Jeg er harm og skuffet over, at 
dette kan lade sig gøre. 

Før EU-valget fik jeg sagen om-
talt på Ekstra Bladets hjemmeside, 
og avisen lod læserne stemme om, 
hvorvidt de synes Danmark skal 
bruge penge på EU’s forsvarsfond. 
Et stort flertal af læserne var imod, 
at Danmark bruger penge på EU’s 
forsvarsfond. 

Jeg arbejder, som del af Folkebe-
vægelsen mod EU på aktivt at oply-
se om dette fifleri. Vi vil kæmpe for 
at denne beslutning rulles tilbage. 

Danmark bør være et land, der 
arbejder for fred og sikkerhed for 
alle verdens folk. Vi bør derfor kræ-
ve, at det danske forsvarsforbehold 
fastholdes og respekteres. 

Danmark bør følge det norske 
eksempel
Jeg ser desuden gerne, at vi kaster 
blikket mod Norge. Norge bruger 
mange ressourcer på at arbejde for 
fredsmægling og forsoning. Det er 
muligt, fordi Norge ikke er med i EU. 

Norge spillede sammen med 
Cuba en central rolle i fredsforhand-
lingerne i Colombia. Den sydameri-
kanske nation havde oplevet 52 års 
krig. Over 200.000 colombianere 
havde mistet livet i konflikten, og 
op mod 7 millioner colombianere 
var blevet til flygtninge i deres eget 
land. EU terrorstemplede oprørs-
gruppen FARC. Det kom der ikke no-
get ud af. Norge valgte derimod at 
bidrage til en fredsproces, som førte 
til en fredsaftale og forhåbentlig vil 
føre til fred. 

Norge har også været aktiv man-
ge andre steder i Asien, Afrika og 
Sydamerika. I øjeblikket spiller Nor-
ge også en central rolle i forhand-
linger mellem Venezuelas regering 
og oppositionen i landet. Danmark 
bør bakke op om Norges indsats for 
fred og forsoning i verden. Det er på 
tide, at vi lærer af historien. 

Nej til EU’s militære projekt – ja 
til forsvarsforbeholdet, sikkerhed og 
fred!

Foto: Eurocorps
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EU-modstand på nye måder
Af Rina Ronja Kari

 

// EU-modstandens historie er fyldt 
med op- og nedture. Den er fyldt 
med afstemninger. Vi har tabt de 
mange og har vundet nogle stykker. 
Vi har kæmpet imod EU’s udvik-
ling til en superstat, men vi har 
tabt mange afgørende slag, hvad 
enten det var folkeafstemninger 
– eksempelvis i 1972 og 1993. Eller 
når regeringslederne simpelthen 
bare vedtog nye traktater hen over 
hovederne på borgerne, tænk bare 
på Lissabontraktaten og Finans-
pagten.

Dette års EU-parlamentsvalg 
var en mavepuster. En af den slags, 
som rammer rigtig hårdt og hvor det 
først virker umuligt at rejse sig. Det 
var et nederlag for EU-modstanden. 
Ingen tvivl om det. Det vil skrive 
sig ind i rækken af tab og så vil det 
blive en del af vores historie.

Det er det vigtige her: Dette valg 
vil blive en del af vores historie, 
men ikke afslutningen på vores fæl-
les historie som EU-modstandere. 
Vi vil se tilbage på 2019, som året 

hvor Folkebevægelsen mod EU ikke 
blev valgt ind i EU-parlamentet, 
men ikke som året hvor Folke-
bevægelsen mod EU døde. Selv om 
mange af vores politiske modstan-
dere håber det.

Personligt kommer jeg til at se 
tilbage på dette år, som året hvor en 
særlig tid i mit liv sluttede. Den tid, 
hvor jeg fik lov til at repræsentere 
den fineste organisation og de seje-
ste mennesker. Nye eventyr venter 
derude, både for mig og for vores 
organisation, men det har virkelig 
været en stor ære at være EU-mod-
standernes kvinde i EU!

Hvor skal vi hen?
Vi skal bruge efteråret på dels at 
lave en grundig fælles evaluering af 
valget, og dels at lave en fælles plan 
for, hvordan EU-modstanden nu 
skal organiseres.

Vi har været vant til at fokusere 
meget på EU-parlamentet og på 
arbejdet der udsprang herfra. Det 
har på mange måder været positivt 
og givet os en god platform, men 
samtidig har det også givet vores 
organisation et stort fokus på no-

get, som i virkeligheden skulle være 
et redskab og ikke formålet. 

Det har aldrig være Folkebevæ-
gelsen mod EU’s primære formål at 
sidde i parlamentet, det har altid 
været tænkt som et redskab. Nu er 
vi tvunget til at tænke i nye veje og 
redskaber. Det kan være svært, men 
er måske ikke en ubetinget dårlig 
ting.

EU-parlamentet er i høj grad en 
lovgivningsmaskine, som er med til 
at udforme indholdet i EU’s politik 

på en masse områder. Men sagen er 
jo den, at vi slet ikke ønsker, at EU 
skal have en politik og en lovgivning 
på disse områder. Det har givet 
nogle udfordringer, måske allerty-
deligst i forhold til vores tværpoliti-
ske profil.

Men pladsen i parlamentet 
har til gengæld givet os værdifuld 
viden og indsigt i systemet – vi har 
fungeret som en vagthund, og har 
råbt op, hver gang der kommer nye 
tossede ting fra EU. Dén rolle skal 
vi finde en ny måde at udfylde. Det 
er en rolle, som vi ikke kan forvente 
at andre tager over, og den er helt 
afgørende for at de Danske borgere 
får bare lidt indblik i EU-planerne. 

Pladsen har naturligvis givet os 
nogle menneskelige og økonomi-
ske ressourcer, som bliver svære at 
finde en god erstatning for.

Et EU der ser håb
Rundt omkring i EU-elitens hoveder 
var der stor bekymring op til parla-
mentsvalget. De var bange for at få 
et parlament fyldt med kritikere, 
som ville blokere for alle deres store 
planer. Så slemt blev det på ingen 

måde. Faktisk viste parlamentet 
sig fra en meget samarbejdsvillig 
side, da de i juli måned godkendte 
den nye Kommissionsformand. Læs 
mere om hende andre steder her i 
bladet.

Pointen her er blot, at når selv 
hun kan gå igennem parlamentet, 
ved en afstemning, som krævede 
et absolut flertal, og på trods af de 
tyske socialdemokraters mod-
stand, så skal vi næppe forvente de 
store protester fra EU-parlamen-
tet. Tværtimod kan vi godt se det 
som et tegn på, at der nu er lagt i 
ovnen til de helt store EU-projekter 
med forslag om mindstelønninger, 
EU systemer for arbejdsløsheds-
understøttelse, EU-hær og meget 
mere.

Lige om lidt ved vi, hvad der 
kommer til at ske med BREXIT. Det 
kan med et snuptag ændre hele den 
politiske dagsorden igen.

Vores opgave med at råbe op  
og med at skabe debat om EU bli-
ver altså bestemt ikke mindre aktu-
el de næste par år. Vores redskaber 
bliver anderledes, men opgaverne 
består. 

Mød den nye kommissionsforkvinde Ursula von der Leyen
Af Mads Lieberkind

// Tirsdag den 16. juli 2019, god-
kendte EU-parlamentet tyske 
Ursula von der Leyen som den nye 
formand for EU-kommissionen. 
Hun overtager stillingen den første 
november fra den nuværende 
kommissionsformand, Jean Claude 
Juncker, 

Von der Leyen har været for-
svarsminister i Tyskland siden 2013. 
Hun tilhører den store konservative 
EPP-gruppe, og blev godkendt med 
et meget snævert flertal: Ud af 751 
medlemmer stemte 374 for, 327 
imod og 22 afstod.

Det snævre flertal hænger sik-
kert sammen med, at Von der Leyen 
i sin tid som minister har været 
midtpunkt for flere skandaler. Hun 
er nu valgt som kommissions-
formand på trods af, at der er en un-
dersøgelse i gang mod hende, hvor 
hun er under mistanke for at have 
svindlet med konsulentkontrakter.

Skeletter i skabet
Et udvalg i det tyske parlament er 
i gang med at undersøge Von der 
Leyens ministerium. 

Det skyldes at Von der Leyen 
har hyret store mængder eksterne 
konsulenter, uden at afsætte penge 
til det. Revision har afdækket, at 
ministeriet har brugt op imod 250 
millioner euro på eksterne kon-
sulenter over to år, men kun har 
deklareret lidt over fem millioner til 
det formål.

I en undersøgelse af 56 kontrak-

ter tildelt af forsvarsministeriet, 
manglede de fleste af dem tilstræk-
kelig begrundelse for, at det var 
nødvendigt at hyre eksterne konsu-
lenter. For en tredjedel af kontrak-
terne var reglerne ikke blevet fulgt 
for, hvordan kontrakter skal tildeles. 
Von der Leyens egen forklaring er 
at arbejdsbyrden i ministeriet har 
gjort, at embedsfolk har sjusket 
med deres arbejde. 

Andre kilder i det tyske parla-
ment har dog en mindre uskyldig 
forklaring: At de eksterne konsulen-
ter har haft privilegeret adgang til 
embedsfolk fra ministeriet, som har 
hjulpet dem til at omgå reglerne.

Ifølge Mathias Höhn, medlem 
af det tyske parti Dïe linke, har det 
hele tiden været Von der Leyens 
mål, at eksterne konsulenter skulle 
have mere indflydelse på det tyske 
forsvarsministerium. 

Udvalget skal undersøge hvem 
der er ansvarlige for det der på tysk 
kaldes Die Berateraffäre (konsu-
lent-skandalen). Det er uvist om 
Ursula Von der Leyen er direkte 
involveret, og det er blandt andet 
det, udvalget skal finde ud af. 

Hvad vil hun?
Von der Leyen har, efter hun blev 
indstillet af det Europæiske Råd, 
lavet et politisk program. I program-
met fremlægger hun sine ambitio-
ner for sin tid som formand.

Et af hendes mål er at få skabt 
en fælles mindsteløn i EU for at 
sikre arbejdstagerrettigheder. En 
fælles mindsteløn er et stort pro-
blem for den danske model, og de 
fleste danske parlamentarikere og 
fagforeningsfolk er imod sådan en 
mindsteløn.

Hun åbner flere gange i program-

met op for muligheden for at træffe 
beslutninger ved kvalificeret flertal 
i EU-rådet på forsvarsområdet og 
skatteområdet. 

I dag er der et krav om enstem-
mighed i disse spørgsmål, fordi de 
betragtes som ekstra følsomme for 
medlemslandene.

I praksis kan det komme til at 
betyde, at lande som Danmark bli-
ver tvunget med i en stadig tættere 
union, hvor vi før kunne blokere 
for mere EU ved at stemme imod i 
EU-rådet.

Fælles skat og EU-hær
På skatteområdet lægger Von de 
Leyen op til, at der skal være et 
fælles skattegrundlag, og vil indføre 
kvalificeret flertal for at gøre EU 
mere ‘handlekraftige og i stand til 
at handle hurtigt’. Det dog uden at 
give noget konkret svar på hvor-

for EU skal kunne handle hurtigt 
på skattesager, da det ikke er en 
EU-kompetence. Kvalificeret flertal 
vil til gengæld gøre det nemmere 
for EU at ensrette skatteregler og 
gennemføre fælles skat. 

På forsvarsområdet er vi i Dan-
mark beskyttet mod dette af vores 
forsvarsforbehold. Det er vigtigere 
end nogensinde før, fordi Von der 
Leyen før har talt for oprettelsen af 
en EU-hær.

Dermed har EU fået sig en ny 
chef, som i høj grad vil fortsætte 
arbejdet hen imod endnu mere EU. 
Ligesom sin forgænger har hun en 
politisk skandale hængende over 
hovedet.

Intet af dette har dog afholdt 
EU-parlamentet for at godkende 
hende – vel at mærke også med 
støtte fra adskillige danske EU-par-
lamentarikere.

Faktaboks: Kvalificeret flertal
Kvalificeret flertal er den beslutningsprocedure der bruges ved de fleste 
beslutninger i EU-Rådet

For at kravet om kvalificeret flertal er opfyldt skal der være såkaldt 
‘dobbelt flertal’ det betyder at:
1) 55% af medlemslandene, eller 16 ud af 28 i skrivende stund, skal 

stemme for forslaget, og
2) Forslaget skal have tilslutning fra medlemslande, der repræsenterer 

mindst 65% af EU’s samlede befolkning.

Simpelt flertal, som kræver at 15 af de 28 medlemmer stemmer for, 
anvendes ved ikke-lovgivningsmæssige beslutninger.

Enstemmighed kræves indenfor særligt følsomme områder, som ek-
sempelvis den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, borgerrettigheder 
til EU-borgere og harmonisering af social sikring.

EU-Parlamentet valgte Ursula von der Leyen som ny formand for Kommissionen.

Foto: European Parliament
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EU-Mercosur: 

Handelsaftalen der fælder regnskoven  
og sender mennesker på flugt
En ny handelsaftale mellem EU og Mercosur-landene åbner det sydamerikanske marked for store tyske biler og sender  

flere tusind tons kød til EU’s indre marked. En af konsekvenserne er en mere intensiv fældning af regnskoven.

Af Ditte Marie Gyldenberg
 

// Efter 20 års forhandlinger har 
EU-Kommissionen underskrevet en 
handelsaftale med Mercosur-lan-
dene, der skal fremme importen 
og salget af kød, fjerkræ, sukker 
og vin fra disse lande på EU’s indre 
marked. Samtidig sikrer aftalen, at 
eksporten af tyske biler til Mer-
cosur-landene bliver væsentlig 
billigere.

Flere politikere, organisationer 
og fagforeninger har sidenhen 
kritiseret handelsaftalen, der vil få 
store konsekvenser for både klima, 
miljø, europæiske landmænd og 
arbejdstagernes rettigheder. Især 
kan handelsaftalen betyde en mere 
intensiv fældning af Brasiliens 
regnskove.

Skandale for klimaet  
og fødevaresikkerheden
På nuværende tidspunkt fældes 
der allerede, hvad der svarer til en 
halv fodboldbane af  regnskoven i 
minuttet. 80 procent af fældningen 
skyldes kødproduktion og de reste-

rende 20 procent skyldes produkti-
on af sojabønner, der hovedsageligt 
bruges til at fodre slagtekvæg. 
Handelsaftalen vil betyde en endnu 
højere efterspørgsel på kød fra 
Mercosur-landene, hvilket kan få 
store konsekvenser for regnskove-
ne, der fældes netop for at udvide 
landbruget.

Dette er endnu et eksempel på, 
at EU prioriterer det indre marked 
over både fødevaresikkerheden og 
miljøet.

EU-parlamentsvalget i maj 2019 
viste, at miljø og klima var et af de 
absolut vigtigste emner for væl-
gerne. Samtidig viser en måling fra 
YouGov, at 87 procent af EU-borger-
ne ikke ønsker at købe fødevarer, 
der er skyld i fældning af regnsko-
vene. Det har EU-Kommissionen 
tilsyneladende ikke gjort sig mange 
tanker om.

Farlig for vores landmænd  
og helbred
I en debat mellem MEP’erne i Land-
brugsudvalget var Martin Häusling 
fra det tyske grønne parti, en af de 
første, der udtrykte bekymring for 

aftalen: ”Det er værre, end vi fryg-
tede. Denne handelsaftale, er farlig 
for vores landmænd,” sagde han.

Ifølge aftalen, der liberaliserer 
store dele af landbruget i Mer-
cosur-landene, skal EU årligt impor-
tere 99.000 tons oksekød, 180.000 
tons sukker, 100.000 tons fjerkræ 
samt en store mængder vin. Dette 
kan få rigtig store konsekvenser for 
de europæiske landmænd, der risi-
kerer store økonomiske problemer. 

Eksempelvis har kvægbønder i 
Frankrig slået fast, at de ikke kan 
konkurrere med de store sydameri-
kanske kvægproducenter fra Argen-
tina, Uruguay og Brasilien.

Det skyldes at produktionen i 
sydamerika er billigere, blandt an-
det fordi fødevarestandarder for fø-
devarer produceret i Mercosur-lan-
dene er slappere, end dem der 
kræves af fødevarer produceret i EU. 
På nuværende tidspunkt anvendes 
der 240 pesticider i Mercosur-lande-
ne, der fordi de anses som sund-
hedsskadelige, er forbudt i EU.

Byttehandel: Kød for biler
”Denne handelsaftale er yderst 

problematisk for klimaet, der vil 
forværre skovrydning og tilskynde 
produktionen af store, beskidte 
biler. Dette er muligvis EU’s værste 
handelsaftale for klimaet,” udtaler 
Perrine Fournier, som er handels- og 
klimaansvarlig i Fern, en organisati-
on for beskyttelse af verdens skove, 
og dem der lever af dem.

Præsident Jair Bolsonaro
Siden Jair Bolsonaro tiltrådte som 
Brasiliens præsident, har hans 
regering systematisk nedprioriteret 
miljøbeskyttelsen. Det betyder, 
at hastigheden hvormed Amazo-
nas-regnskoven ryddes, for at gøre 
plads til landbrug, er steget. 

Dette har ikke kun konsekven- 
ser for miljø og klima, men også for 
de mennesker, der i generationer 
har boet i og omkring regnsko-
ven, der nu jages væk af væbnede 
styrker.

Den franske miljø- og MEP Yan-
nick Jadot kalder det “skammeligt”, 
at Kommissionen har underskrevet 
en sådan aftale med Brasiliens høj-
renationale og klimaskeptiske leder, 
Jair Bolsonaro.

Vi kan stadig gøre noget
Handelsaftalen blev i juni i år 
underskrevet af Kommissionen, og 
mangler endnu at blive godkendt af 
EU-Parlamentet og medlemslande-
nes nationale parlamenter. 

Vi kan derfor stadig nå at stop- 
pe dette vanvid, og du kan være 
med. Del budskabet, demonstrér 
og læg pres på det danske folketing 
for at stemme imod EU-Mercosur 
aftalen!

Faktaboks:  
Hvad er Mercosur

El Mercado Común del Sur, eller 
Mercosur, som på dansk bety-
der ‘Det Sydlige Fællesmarked’, 
er en handelsblok der består 
af de sydamerikanske lande 
Uruguay, Paraguay, Brasilien og 
Argentina. 

Tidligere var også Venezuela 
medlem, men de er siden 2016 
suspenderet fra blokken.

Collage: Ditte Marie Gyldenberg
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Sommer mod EU
Af Susanna Dyre-Greensite

Sommer mod EU
Solen strålede smukt over gården 
i Tordenskjoldsgade midt i juli, da 
en gruppe unge mennesker havde 
samlet sig for at diskutere EU-mod-
standens fremtid. Det var første 
møde efter EU-Parlamentsvalget i 
Ungdom mod EU.

Den store storm af følelser, som 
valgnederlaget havde bragt, havde 
så småt stilnet af hos de fleste af 
os. Nu delte vi i stedet en ny følelse: 
kampgejst.

Intet er så skidt…
Man kan sige meget om valget. 
 Resultatet var brandærgerligt.  
Vi var i modvind på grund af Brexit, 
Enhedslistens opstilling og et 
Folketingsvalg. Især blandt unge 
var det dybt tabubelagt at være 
EU-modstander. Vi kunne have 
været mere strategiske i vores 
 kommunikation og vores mærke-
sager.

Det er vigtigt at evaluere, så vi 
kan blive klogere fremadrettet. 
Men det er mindst lige så vigtigt at 
huske, hvor levende og dygtig vores 
bevægelse var under valget. Ko-
miteer rundt omkring i hele landet 
delte flittigt valgaviser og foldere 
ud og sørgede for, at vores plakater 
pyntede i lygtepælene. Personligt 
vil jeg huske valget som det, hvor 
Ungdom mod EU for alvor fik vind i 
sejlede.

For et år siden talte vi om,  
at det kunne være fedt, hvis lidt 
flere mennesker kom til vores 
 ungdomsmøder. Under valget ske- 
te det så. Vi var nok til plakat-

ophængning, gadeaktioner og 
debatmøder. Vi blev inviteret til at 
deltage i andre ungdomsorganisa-
tioners begivenheder. Flere og flere 
hører, at vi findes, og flere vil være 
med.

Selve valgresultatet var et ne-
derlag, men valgkampen medførte 
vigtige succeser. Ungdom mod EU’s 
genopståen er en succes, der ikke 
må undervurderes.

Sommer mot EU
Over sommerferien er det også 
blevet til et par aktiviteter. Sidst 
i juli deltog vi på vores norske sø-
sterorganisation Ungdom mot EU’s 

sommerlejr, som meget passende 
hed Sommer mot EU.

Ungdommens samarbejde med 
vores norske venner har stået på i 
flere år, og det er noget, vi værdsæt-
ter højt. Under valget var Ungdom 
mot EU i Danmark for at hjælpe os 
med gadeuddelinger og plakater, 
og nu tog vi op og holdt oplæg om, 
hvordan det er at være EU-mod-
stander i et EU-land.

Nordmændene lyttede opmærk-
somt og udtrykte sympati for, at 
EU-modstanden har det sværere i 
Danmark. Vi fandt også en del fæl-
lesnævnere. I Norge som i Danmark 
er nogle af de vigtigste argumenter 
for at være ung EU-modstander 
klima og miljø. Alt i alt havde vi en 
spændende og givende erfarings- 
og vidensudveksling.

Ud over det EU-faglige fik vi også 
sunget, danset, badet og spist is 
med vores norske modstander-ven-
ner. Sommer uden for EU må siges 
at være ganske skønt.

Kommende aktiviteter
Tirsdag d. 6. august holdt Ungdom 
mod EU møde igen, denne gang 
med henblik på planlægning af 
fremtidige aktiviteter. 

Vi laver en kampagne mod at 
bygge mure i forbindelse med 
Trumps Dan marksbesøg, hvor vi 
vil påpege lighederne mellem EU’s 
fort Europa tilgang til flygtninge og 

Trumps Mexico-mur. Vi vil også mo-
bilisere på modstand mod EU-Mer-
cosur handelsaftalen. 

Vi er i gang med at lave en 
hjemmeside. Vi holder oplæg for 
ungdomspartier. Vi sender delege-
rede til landsmødet.

Der er en hel masse at være med 
til. Vi er flere, end vi var sidste år, 
men vi vil stadig gerne være meget, 
meget større. Vi har en målsætning 
om at komme op på 300 medlem-
mer på halvandet år.

Hjælp os med at nå vores mål!
Du kan hjælpe os med at blive 
større og få spredt fremtidens 
EU-modstand:

Alle aldre – Følg os meget gerne 
på Facebook og Twitter (Ungdom 
mod EU), og del vores opslag!

Unge under tredive – Skiv til 
Ungdom mod EU på Facebook eller 
til ungmodEU@gmail.com, hvis du 
gerne vil være aktiv. 

Du er også meget velkommen til 
bare at dukke op til et arrangement, 
eller komme forbi og snuse lidt til 
det vi laver. Vi kan ikke love strålen-
de sommervejr til vores kommende 
møder og arrangementer, men vi 
kan love, at Ungdom mod EU’s 
kampgejst ikke fejler noget.

Vi har en stor opgave foran os – 
vi skal oplyse vores generation om 
EU. Men vi tør godt tage opgaven 
på os.

// Der er mange grunde til, at jeg er 
imod EU, men overordnet set er det 
et system, som er baseret på, hvor 
dygtige lobbyisterne er til at købe 
politikerne.

Til daglig arbejder jeg på Dan-
marks Tekniske Universitets afsnit 
for miljø og bæredygtighed, hvor 
vi ihærdigt arbejder på at finde ud 
af hvilke mikroorganismer, der kan 
rengøre vores drikkevand.

Det er nødvendigt at lave denne 
forskning, da vores grundvand er 
truet. Her spiller landbruget en stor 
rolle, da de har et stort overforbrug 
af pesticider, som siver ned i vores 
grundvand. Her bliver det tydeligt, 
hvordan lobbyismen har indflydelse.

Gang på gang ser vi, at store 
koncerner som Bayer, der også ejer 
round-up producenten Monsanto, 
kan få gennemtrumfet godkendelse 
af sprøjtegifte. 

Et godt eksempel er glyphosat, 

som både er kræftfremkaldende og 
skadeligt for jordmiljøet. I 2018 ved-
tog EU-parlamentet at godkende 
stoffet i en femårig periode på trods 
af de mange advarsler, der kom fra 
både sundhedssektoren og diverse 
natur- og miljøorganisationer.

// En anden måde at få gennem-
trumfet farlige kemikalier på er 
igennem handelsaftalerne. 

Under TTIP-forhandlingerne lag-
de de store pesticidkoncerner, Bayer 
og SynGenta, stort pres på. De 
krævede, at restriktioner på bi-dræ-
bende pesticider skulle opfattes 
som en ikke-toldmæssig barriere 
for frihandel. Efter reglerne i aftalen 
kan virksomheder nemlig lægge sag 
an, hvis en handelsbarriere står i 
vejen for deres profit. 

Ifølge miljøorganisationerne Crop 
Life og European Crop Protection 
Association er det et helt klart 
forsøg på at benytte TTIP som et 
værktøj, der kunne få de bi-dræ-
bende pesticider tilbage på det 
europæiske marked. Ligesom vores 
vandmiljø er en forudsætning for 
sundt liv, så er vores bier vigtige for 
biodiversiteten. Derfor er det fuld-
stændig vanvittigt, at bi-dræbende 
pesticider kan godkendes igennem 
handelsaftaler. Jeg ved godt, at TTIP 
endnu ikke er en realitet, men så 

snart USA får en ny præsident, er 
jeg sikker på, at forhandlingerne om 
TTIP bliver genoptaget.

// Den nye handelsaftale mellem 
EU og Mercosur landene (Brasilien, 
Argentina, Paraguay, Uruguay) viser 
dette med alt tydelighed. Denne 
aftale går ud på at fælde regnskov 
til fordel for kød- og sojaproduk-
tion. Det har både betydning for 
de mennesker der lever ved- og af 
regnskoven, og som nu skal flygte 

andre steder hen, og selvfølgelig 
for klimaet på grund af den øgede 
CO2-produktion.

Dertil kommer, at disse lande 
anvender 240 pesticider, som er 
forbudte i EU. Det er simpelthen 
ufatteligt, hvordan EU kan indgå en 
handelsaftale, hvor 240 forbudte 
pesticider indgår i deres fødevare-
produktion.

Udover kød skal EU importere 
sukker og vin, som også har indfly-
delse på de europæiske landmænd, 
der vil have svært ved at hamle op 
med de sydamerikanske priser. Til  
gengæld skal Mercosur-landene 
kunne importere billigere benzin-
biler, som heller ikke gavner miljøet.

Disse eksempler viser tydeligt, 
at  EU er villig til at undergrave sine 
egne standarder.

// Lad os tage forsigtighedsprin-
cippet i EU, som også skal afskaffes 
eller forringes under TTIP. Hvor 
virksomhederne på nuværende 
tidspunkt, hvis vi ser bort fra 
handelsaftalerne, skal bevise, at et 
stof ikke er skadeligt, før det kan 
anvendes i et produkt. I USA kan 
man derimod bruge farlige stoffer 
indtil det er bevist, at de er farlige. 

Et godt eksempel på, hvor store 
forskelle der er mellem USA og EU, 
er kosmetik, hvor USA har forbudt 

11 stoffer, hvorimod EU har forbudt 
over 1300! 

Der er store forskelle mellem de 
europæiske lande på natur og mil-
jøområdet, hvilket ikke kan undre 
nogen. Det helt groteske er, at EU 
begrænser landenes muligheder for 
at lave strengere regler i forhold til 
natur og miljø standarder. 

Det kan ikke passe, at vi skal 
operere med laveste fællesnævner. 
Det ville give mening at give de 
lande, der er bagud på området, en 
årrække til at opnå bedre standar-
der, men at lande ikke må indføre 
højere standarder er absurd.

// Sidst, men ikke mindst, så er 
militært isenkram og krig noget af 
det mest forurenende. EU er ved at 
skabe en fælles EU-hær og her kan 
jeg ikke pointere nok, hvor vigtigt 
det er, at vi beholder vores forsvars-
forbehold. Vores tidligere stats-
minister har allerede talt om, at det 
bliver vi nok nødt til at afskaffe.

Radikale Venstre er så EU-be-
gejstrede, at de ønsker alle fire 
forbehold væk. Vi skal gøre alt, hvad 
vi kan gøre, for at beholde vores 
forbehold. På længere sigt kan jeg 
ikke se nogen anden udvej, end at vi 
må ud af EU. Det kan ikke gå hurtigt 
nok, for vores alle sammens sund-
hed, miljøet og fredens skyld.

MIN EU-MODSTAND

I hvert nummer af FiB giver 
vi ordet til en af Folkebevæ
gelsens unge aktive. Her er 
det Dea Petersen, ingeniør
uddannet og aktiv i Ungdom 
mod EU.

UNG MED DE UNGE

Ung med de unge er en ny 
fast klumme i Folk i Bevæ
gelse, der bringer nyt fra 
Ungdom mod EU. 

Dea er EU-modstander for miljøets skyld

I juli deltog danske Ungdom mod EU på norske Ungdom mot EU’s sommerlejr.

Dea Petersen

Foto: Henrik Madsen
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Folkebevægelsen mod EU ønsker  
Rina Ronja Kari stort tillykke med jobbet!

// “Jeg går en spændende og ikke 
mindst vigtig tid i møde, hvor jeg 
på mit nye arbejde som PA-konsu-
lent hos Dansk Standard skal være 
med til at sætte skub i den grønne 
omstilling, og i min fritid fortsætte 
med at være engageret i Folkebe-
vægelsen mod EU og EU-modstan-
den.”

– Rina Ronja Kari

Vi er stolte over Rinas indsats i 
EU-Parlamentet, hvor hun i fem år 

har kæmpet hårdt for at bekæmpe 
social dumping, stoppe svig og 
svindel med EU-midler og skabe 
mere åbenhed og gennemsigtighed.

Dette resulterede bl.a. i:
– at hun fik styrket havnearbej-

dernes faglige organisering og 
rettigheder

– at hun var med til at afsløre 
sagen om de filippinske lastbil-
chauffører i Padborg

– at hun som den eneste EU-par-

lamentariker præsenterede 
BILAGSMAPPEN, hvor hun 
fremlagde alle sine bilag over 
EU-midler

Vi glæder os samtidig over, at Rina 
fortsætter kampen og EU-mod-
standen sammen med os som 
medlem hos Folkebevægelsen 
mod EU.

Vi føler os helt trygge ved at 
overlade den grønne omstilling til 
Rina!

Rina Ronja Kari takker alle for indsatsen efter valgnederlaget den 26. maj. Foto: Folkebevægelsen mod EU

Vidste du: Fort Europa 
bygger mure og opruster
Donald Trumps USA er ikke det 
eneste land der befæster sin 
grænse. 

// Siden Berlinmurens fald i 1989 
har EU-landene bygget omkring 
1000 kilometer grænsemur. 

Antallet af grænsemure i EU er 
steget fra bare to i halvfemserne, 
til femten i 2017. Alene i 2015 er 
antallet af grænsemure steget fra 
fem til tolv.

Det kan man læse i rapporten 
Building Walls af forskerne Ainhoa 
Benedicto og Pere Brunet

Kender du frontex?
Det Europæiske Agentur for Græn-
se- og Kystbevogtning, eller Fron-
tex, spiller en central rolle i denne 

udvidelse af Fort Europa. Frontex 
selv er også vokset markant; fra at 
have et budget på seks millioner 
euro i 2005, til 320 millioner euro i 
2018.

Frontex står til en enorm ud-
videlse de næste år: Eu-parlamen-
tet godkendte 17. april i år en plan 
om at frontex skal have et korps på 
5.000 grænsevagter i 2021, stigende 
til 10.000 i 2027.

Udvidelsen af Frontex, som er 
berygtet for sine hårdhændede 
metoder, og for at krænke flygt-
ninges rettigheder, samt de mere og 
mere befæstede grænser internt og 
eksternt i EU, er to gode grunde til 
at tvivle på at EU er et fredens  
og den frie bevægeligheds pro- 
jekt.

Grænsemuren ved Melilla mellem Spanien og Afrika. Foto: Wikimedia Commons
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Kalder alle EU-modstandere: Folkebevægelsen 
mod EU holder landsmøde i oktober
// Lørdag den 26. oktober og 
søndag d. 27. oktober holder 
 Folkebevægelsen mod EU sit årlige 
landsmøde. 

Der er mange ting at diskutere og 
beslutte i år, og derfor er det vigtigt 
at alle de medlemmer, nye som 
gamle, der har mulighed, deltager i 
Landsmødet, og i de forberedende 
aktiviteter.

Regionale  
evalueringsmøder
I løbet af august og september 
afholdes der regionale opsam-
lingsmøder flere steder i landet. 
Møderne er åbne for medlemmer  
og interesserede. Valgresultatet 
skal diskuteres, hvorfor gik det  
som det gjorde, og hvad kan vi 
lære? 

Debatten skal også handle om, 
hvordan Folkebevægelsen mod EU 
arbejder videre som bevægelse, nu 
da vi ikke længere er repræsenteret 

i EU-parlamentet.
Alle de regionale møder har 

mindst et medlem af landsledelsen 
til stede. Det er så der er nogen til 
stede, der kan samle op på det, der 
bliver sagt til møderne, og tage alle 
medlemmernes erfaringer med til 
landsmødet.

Delegeretmøder  
i komiteerne
Ifølge Folkebevægelsen mod EU’s 
vedtægter skal lokalkomiteerne 
indkalde deres medlemmer til et 
delegeretmøde, hvor de delegere-
de vælges, som har stemmeret til 
landsmødet.

Hver lokalkomite har ret til at 
vælge fem delegerede. Derudover 
kan en komité, der har over 100 
betalende medlemmer, sende en 
delegeret mere for hver påbegyndt 
50 medlemmer. 

Det er også muligt at deltage 
i Landsmødet som gæst, dog har 

gæster, modsat delegerede, ikke 
stemmeret.

Komitéer kan skrive til  
fb@folkebevaegelsen.dk og få 
deres begivenheder i kalenderen. 
Medlemmerne kan altid se, om der 
sker noget i deres komite, eller i Fol-
kebevægelsen generelt i kalenderen 
på side 7 her i avisen, eller på  
www.folkebevaegelsen.dk/ 
kalender.

Forslag til landsmødet
Hvis nogen har et forslag, som de 
ønsker behandlet på landsmødet, 
skal det være Forretningsudvalget i 
hænde senest tre uger før lands-
mødet og udsendes til delegerede 
senest 14 dage før landsmødet. Det 
samme gælder navne på kandidater 
til Landsledelsen.

Forretningsudvalget kan kontak-
tes på fu@folkebevaegelsen.dk

Landsledelsesmøde den 17. august
// Den 17. august holdt landsledel-
sen møde i Rør- og Blikkenslagernes 
Fagforening i Københavns nord-
vestkvarter. 

Mange ting blev diskuteret og 
besluttet, men øverst på program-
met var planlægningen af årsmødet 
i oktober.

I den forbindelse er der blevet 
lavet en proces for den fortsatte 
behandling af evalueringerne frem 
til landsmødet.

Derudover blev der diskuteret 
vedtægtsændringer, blandt andet 

i forbindelse med et forslag om, at 
landsledelsen og forretningsudval-
get skal have færre medlemmer i 
fremtiden.

Velkommen til Folke-
bevægelsens nye talsperson
Landsledelsen har besluttet, at 
talspersonerne skal være mere 
synlige. Det er besluttet, efter at 
Rina Ronja Kari ikke længere kan 
være frontfigur i Folkebevægelsen 
mod EU. 

Det blev samtidigt besluttet,  

at Susanna Dyre-Greensite skal 
være en af Folkebevægelsens 
 talspersoner. Susanna er medlem  
af Østerbrokomiteen, og var op-
stillet som nummer fem på listen 
ved EU-parlamentsvalget tidligere 
i år. 

De øvrige talspersoner er Lave 
Broch fra Indre By-Christians-
havn-komiteen, Ole Nors Nielsen fra 
Aalborg-Nørresundby og Hjør-
ring-komiteen og Jørgen Grøn fra 
Himmerland-komiteen.

Medlem af Landsledelsen, Niels Jørgen Bæk Paulsen, har et tydeligt budskab på tshirten. Foto: Mads Lieberkind

Foto: Alexander Zehntner

Folkebevægelsen mod EU’s nye tals-
person, Susanna Dyre-Greensite
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Debat og Oplysning om Europa.

http://www.folkebevaegelsen.dk/kalender


7Folk i Bevægelse nr. 1 – 2019

KALENDEREN
AALBORG: Fælles nordjysk møde 
for alle nordjyske medlemmer 
af Folkebevægelsen mod EU og 
sympatisører 
Tid: 10. september 2019 kl. 17–19.
Sted: Socialisternes Hus, Sønder-
gade 12, Aalborg
Kontakt: Gitte Thomsen
20 20 91 40 - folket@folketsradio.dk

Der indkaldes hermed til et fælles 
nordjysk møde for alle nordjyske 
medlemmer af Folkebevægelsen 
mod EU og sympatisører.
Dagsorden for mødet:
1.  Velkomst ved Gitte Thomsen, 

Aalborg/Nr. Sundby komiteen
2.  Evaluering af valgkampen og 

valgresultatet
3.  “Hvad gør vi nu, lille du?”
4.  Tak for i dag ved Lis Jensen, Jam-

merbugt komiteen
Der bliver pause mellem punkt 2 
og 3, hvor der bydes på lidt spise-
ligt, og af hensyn til den del, er der 
tilmeldingsfrist den 6. september til 
undertegnede. 
Gitte Thomsen - folket@folketsra-
dio.dk
Lis Jensen - Feddet15@gmail.com

HILLERØD: Hillerød og omegn mod 
Unionen inviterer til møde
Tid: 10. september 2019 kl. 19–21.30
Sted: Røde Hus, Holmegårdsvej 2, 
Hillerød
Kontakt: Gerhard Wehlitz
3063 7118 - gewe@live.dk

Du inviteres hermed til møde
(Komitéerne Helsingør, Halsnæs og 
Frederikssund/Egedal er inviteret)
Forslag til dagsorden:
Velkomst og formalia (dirigent og 
referent) v/Gerhard
1.  Situationen efter valget til Euro-

paparlamentet den 26. maj (poli-
tisk og organisatorisk – sidste nyt 
fra Folkebevægelsen) 
Oplæg ved Ditte Marie Gyldenberg 
Ovesen – ansat i Folkebevægelsen 
Diskussion og kommentarer

2.  Folkebevægelsens landsmøde 
den 26.-27. oktober 2019 i Kbh. 
– De vigtigste punkter 
– Valg af delegerede

3. Meddelelser
4. Næste møde
5. Evt.
Med venlig hilsen Gerhard Wehlitz, 
(ansv. for Nordsjælland)

HILLERØD: Komitemøde for Hil-
lerød, Fredensborg/Humlebæk og 
Gribskov komiteer
Tid: 10. september kl. 19:00
Sted: Røde Hus, Holmegårdsvej 2, 
Hillerød

Nordsjælland mod EU holder komi-
temøde for Hillerød, Fredensborg/
Humlebæk og Gribskov komiteer.
Dagsorden kommer senere, der 
vil være et oplæg fra Ditte-Marie 
Gyldenberg fra Folkebevægelsens 
hovedkontor.
Bemærk at der holdes et andet 
møde for Rudersdal, Allerød og Fu-
resø komiteer den 17. september.

VALBY – SYDHAVNEN: General-
forsamling, årsmødedebat og valg 
af delegerede
Tid: 10. september 2019 kl. 19–21
Sted: 3F BJMF i Musikhuset, Mølle 
Allé 26, Valby
Kontakt; Ole Bach - 30 25 66 89 - 
olebach31@gmail.com

Valby-Sydhavnen komité indkalder 
til generalforsamling.
Susanna Dyre-Greensite lægger op 
til debat: Hvad gør vi og Folkebe-
vægelsen for at styrke nødvendig 
EU-modstand?
Derefter årsmødedebat og valg af 
delegerede.

VALBY-SYDVEST: Generalforsam-
ling Musikhuset i Bygge-Jord og 
Miljøarbejdernes Fagforening
Tid: 10. september 2019 kl. 19–21
Sted: Musikhuset i Bygge-Jord og 
Miljøarbejdernes Fagforening, Mølle 
Allé 26, Valby
Kontakt: Eva Hallum – 3646 6486 - 
hallumeva@gmail.com

KØBENHAVN: Indre By/Christians-
havn komite holder delegeretmøde
Tid: 12. september 2019 kl. 19:00
Sted: Tordenskjoldsgade 21. st. th., 
København K
Kontakt: Birthe Uhre Pedersen
28820111 - birteuhre@gmail.com

Indre By/Christianshavn komite 
holder holder møde med valg af 
delegerede til årsmødet

STORKØBENHAVN: Valgopfølg-
ning, planlægning af landsmøde og 
Københavnsudvalgets fremtid
Tid: 14. september 2019 kl. 13–16.30
Sted: 3F Valby, Mølle Allé 26, Valby
Kontakt: Lars Østergaard - 
29867355 - bagfortet1@mail.tele.dk

Vi skal diskutere landsmøde, 
Københavnsudvalgets fremtid, og 
fremtiden for Folkebevægelsen 
mod EU efter valget i maj.
– Afvikling af landsmøde
– Københavnsudvalgets fremtid
– Valgkamps opfølgning
Vi glæder os til at se jer til en udbyt-
terig diskussion.
Med venlig hilsen Lars Østergaard

SILKEBORG: Medlems- og delege-
retmøde i Silkeborg-komiteen
Tid: 16. september kl. 19:00
Sted: Solidaritetshuset, Fredens-
gade 20B (via gården), Silkeborg
Kontakt: 3131 1167 - bentovep@
gmail.com

–  Orientering og diskussion om 
EU-valgkampen. Oplæg ved. Chr. 
Juhl, medlem af Hovedbestyrelsen

–  Valg af delegerede til Landsmødet 
d. 26. til 27. oktober

BIRKERØD: Møde for Rudersdal, 
Allerød og Furesø komiteer
Tid: 17. september 2019 kl. 19–21.30

Sted: Birkerød Bibliotek, Stationsvej 
38, Birkerød
Kontakt: Gerhard Wehlitz
3063 5118 - gewe@live.dk

Nordsjælland mod EU holder komi-
temøde for Rudersdal, Allerød og 
Furesø komiteer.
Forslag til dagsorden:
1.  Situationen efter valget til Euro-

paparlamentet den 26. maj 
Politisk og organisatorisk – sidste 
nyt fra Folkebevægelsen 
Oplæg ved Ditte Marie Gyldenberg 
Ovesen, ansat i Folkebevægelsen

2.  Folkebevægelsens landsmøde 
den 26.–27. oktober 2019 
– De vigtigste punkter 
– Valg af delegerede

3. Meddelelser
4. Næste møde
5. Evt.
Med venlig hilsen, Gerhard Wehlitz 
(ansv. for Nordsjælland)
Bemærk at der holdes et andet 
møde for Hillerød og omegn den 10. 
september.

SKIVE: Midt- og Vestjyder mod 
unionen inviterer til debatmøde
Tid: 21. september 2019 kl. 10–14
Sted: Aktivitetscentret Ny Skivehus, 
Odgårdsvej 15A, Skive
Kontakt: Thorkil Sohn
29262307 - thorkil.sohn@mail.dk

Midt- og Vestjyder mod unionen 
inviterer til debatmøde, valg af de-
legerede og opstilling af kandidater 
til landsledelsen ifm. Folkebevæ-
gelsens landsmøde i oktober.
Dagsorden:
–  Debat, herunder evaluering af 

valget i maj og Folkebevægelses 
fremtidige virkemåde og struktur. 
Debatten kan evt. munde ud i at 
vi formulerer forslag til behand-
ling på Landsmødet.

–  Valg af delegerede for de enkelte 
komiteer og evt. kandidater til 
Landsledelsen.

Har du tanker og ideer/forslag, kan 
de sendes til følgende;
Thorkil Sohn thorkil.sohn@mail.dk
Gustav Sieg gustav@folkebevaegel-
sen.dk
Jens & Lis jenli@energimail.dk
Åge Staun aas@jhcmanagement.dk
senest den 14. september
Forslag kan naturligvis også frem-
sættes på selve mødet.
Mvh.Thorkil, Gustav og Jens & Lis
PS: Husk madpakke

HUNDESTED: Halsnæs-komiteen 
holder møde og valg af delegerede 
til landsmødet
Tid: 25. september 2019 kl. 19:15
Sted: Hos Kim W. Bilfeldt i den 
økologiske landsby, Nordstjerne 14, 
Hundested
Kontakt:  Kim W Bilfeldt
2294 1910 - kimw@bilfeldt.dk

Dagsorden blandt andet EU-valget. 
Det fremtidige arbejde. Valg af 
delegerede til Folkebevægelsens 
landsmøde den 26 og 27. oktober.

AMAGER: Medlemsmøde i Amager 
mod Unionen
Tid: 26. september kl. 19:00–21:00
Sted: Sundparken 11, 3.th. (Wrøn-
ding)
Kontakt: Carl-Aage Jensen
3029 7374 - caaj1108@gmail.com

Amager mod Unionen holder med-
lemsmøde.
Tema: Folkebevægelsen mod EUs 
Landsmøde: Hvordan fortsætter 
Folkebevægelsen sit arbejde og valg 
til Landsmødet

HERLEV: Herlev, Ballerup, Smørum 
og Værløse komiteer holder møde 
og valg af delegerede
Tid: 26. september kl. 19:30
Herlev Medborgerhus, Herlevgårds-
vej 18-20, Lokale 5
Kontakt: Jørgen Bentzen
44 91 32 02 - joergen_bentzen@
mail.dk

Dagsorden for mødet:
1. Meddelelser
2.  Evaluering af valget til EU parla-

ment
3.  Nyt fra landsledelsen, ved Lars 

Østergaard Møller
4.  Folkebevægelsens landsmøde 

den 26.-27. oktober 2019, herun-
der valg af delegerede.

5. Komiteens fremtidige arbejde,
6. Eventuelt.
Komiteen mangler penge til det 
lokale arbejde. Du kan indsætte 
et beløb på komiteens bankkonto: 
5341 – 0421894.
Med venlig hilsen på komiteens 
vegne, Jørgen Bentzen

SLAGELSE: Generalforsamling og 
valg af delegerede til landsmødet
Tid: 30. september 2019 kl. 19–19.45
Sted: Bibliotektets mødelokale 1, 
Stenstuegade 14, Slagelse
Kontakt: Elma Lindberg
30626685 - naver@mail.dk

Lokalkomiteen i Vestsjælland 
holder generalforsamling, og der 
vælges delegerede til landsmødet. 
Alle medlemmer i Vestsjælland er 
velkomne.
Efter generalforsamlingen kl. 20 
lægger Karina Rohr Sørensen fra 
Landsledelsen op til debat om Fol-
kebevægelsens valgresultat, og om 
hvordan vi kommer videre og giver 
EU modstand i fremtiden.

HIMMERLAND OG AALBORG NØR-
RESUNDBY: Møde om landsmødet, 
med valg af delegerede
Tid: 1. oktober 2019 kl. 17:00
Sted: Socialisternes Hus, Sønder-
gade 12, Aalborg
Kontakt: Kjeld Richter-Mikkelsen
21246653 – kjeld.richter.mikkelsen@
gmail.com

Himmerland og Aalborg Nørresund-
by komiteerne holder møde om 
landsmødet, med valg af delegere-
de. Tilmelding: Kjeld.richter.mikkel-
sen@gmail.com eller tlf. 21246653.

VIBORG: Møde vedrørende komi-
teens fremtid
Tid: 1. oktober2019 kl. 19:00
Sted: H.C. Andersens Vej 32 st.th., 
Viborg
Kontakt: Merete Kristoffersen - 
22155426

JAMMERBUGT: Lokalkomiteen 
Jammerbugt holder møde med valg 
af delegerede til Landsmødet
Tid: 2. oktober 2019 kl. 19:00
Sted: Genbrugsbutikken Lopper mod 
EU, Langgade 9, Kaas
Kontakt: Lis Jensen
2149 5981 - feddet15@gmail.com

Møde i lokalkomiteen Jammerbugt 
med valg af delegerede til Lands-
mødet den 25. og 26. oktober 2019.
Afbud til Lis Jensen på tlf. 2149 5981 
senest 30. september.

ROSKILDE/LEJRE: Delegeretmøde i 
Byens Hus
Tid: 2. oktober kl. 19:00
Byens Hus (Orangeriet), Stændertor-
vet 1, Roskilde
Kontakt: Svend Erik Christensen - 
agerhonevej15@gmail.com

På mødet skal vi snakke om Folke-
bevægelsens landsmøde i slutnin-
gen af oktober og vælge delegerede.

KAAS: Lopper mod EU’s årlige 
sommerudflugt
Tid: 6. oktober kl. 09:30
Sted: Lopper mod EU, 9490 Kaas
Kontakt: Lis Jensen - 2149 5981

Genbrugsbutikken: “Lopper mod 
EU” i Kaas holder den årlige som-
merudflugt: søndag den 6. oktober, 
hvor vi mødes kl. 9,30 ved butikken!
Tilmelding er senest 2. oktober til 
Lis på telefon 2149 5981.

HERNING: EU-kritisk Netværk i 
Herning: Møde og valg af delegere
Tid: 8. oktober kl. 19:00
Sted: Hans Kristian Steffensen, 
Kjærgårdsvej 5, Sunds

Emne: Hvor står Folkebevægelsen 
mod EU nu? med oplæg ved Thor-
kild Sohn og valg af delegerede til 
landsmødet.

KØBENHAVN: Landsmøde 2019
Tid: 26. oktober kl. 13:00 –27. okto-
ber kl. 14:00. Læs mere på side 6.

Hvis I afholder arrangementer, 
møder eller lignende, som I gerne 
vil have i kalenderen på hjemme-
siden, kan de sendes til  
fb@folkebevaegelsen.dk. 

Folk i Bevægelse udkommer 
næste gang i december.  
Deadline 20. november.

Hold øje med kalenderen på  
folkebevaegelsen.dk

http://www.folkebevaegelsen.dk/kalender
mailto:kjeld.richter.mikkelsen@gmail.com
mailto:folket@folketsradio.dk
mailto:bentovep@gmail.com
mailto:gustav@folkebevaegelsen.dk
mailto:joergen_bentzen@mail.dk
mailto:kjeld.richter.mikkelsen@gmail.com


Bladnr. 42463

Al henvendelse: Folkebevægelsen mod EU, Tordenskjoldsgade 21, st.th., 1055 Kbh. K.
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JEG VIL MED!
q   Jeg vil benytte mig af tilbuddet om kun 50 kroner for  

medlemskab frem til 31. december 2019
q   Jeg vil gerne være medlem (250 kr./100 kr. for pensio- 

nister, studerende og  arbejdsløse)
q   Jeg vil gerne abonnere på Folkebevægelsen elektro- 

niske nyhedsbrev – gratis
q   Jeg vil gerne abonnere på Folkebevægelsens trykte  

faglige nyhedsbrev – gratis

Navn

Adresse

Postnr./By

Tlf./mob. E-mail

Ved indmeldelse: 

Fødselsdato Underskrift

Folkebevægelsen mod EU

+ + +  10435  + + +
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FLERE MEDLEMMER OG AKTIVE i Folkebevægelsen
// Vi har stadig brug for flere til 
at forsvare nej’et og styrke os i 
kampen mod undergravning af 
retsforbeholdet; mod TTIP, EU-Mer-
cosur, banunionen. Brexit kan 
også komme til at ændre helt på 
EU-dagsordenen.

Nye medlemmer kan begynde 
her – for kun en 50’er frem til 31. 
december 2019

Og nuværende medlemmer kan 
bruge den gunstige lejlighed til at 
skaffe flere medlemmer til Folke-
bevægelsen mod EU.

Jo flere medlemmer, jo stærkere 
er vi – har I spurgt familie, venner, 
kolleger, medstuderende, naboer 
med flere om de også skal være 
medlem?

Der er stadig plads til nye med-
lemmer, selvom der heldigvis 
allerede er kommet mange nye 
til. Faktisk er det kommet 467 nye 
medlemmer siden landsmødet 
sidste år!

God fornøjelse. Har du brug for 
materialer, oplysninger eller 
gode råd om EU-modstand, er 
du altid velkommen til at ringe 
til folkebevægelsen på telefon 
35 36 37 40.
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Af Ditte M

arie Gyldenberg

// M
ed bankunionen ønsker EU

 et 
endnu tæ

ttere og m
ere ensrettet 

økonom
isk sam

arbejde blandt m
ed -

lem
slandenes banker. Det vil kræ

ve, at 
Danm

ark skal overgive endnu m
ere su -

veræ
nitet til EU

 og derm
ed får borgerne 

i Danm
ark endnu m

indre indflydelse.
Bankunionen er en ny m

åde for ban -
kerne i EU

-m
edlem

slandene at sam
ar-

bejde på. Et ensrettet sam
arbejde, hvor 

bankerne blandt andet er forpligtede til 
at hjæ

lpe m
ed en økonom

isk nødliden -
de bank, hvis den eksem

pelvis er ved at 
gå konkurs. Det kan kom

m
e til at koste 

de danske banker rigtig m
ange penge.

Ingen garanti m
od økonom

isk 
svindel og hvidvask
Lars Løkke R

asm
ussen er stor fortaler 

for bankunionen i kølvandet på Danske 
Banks hvidvask-skandale i bankens 
lettiske afdeling. Ifølge ham

 vil vi som
 

m
edlem

 af bankunionen både fore -
bygge og undgå lignende situationer 
frem

over. Bankunionen er dog slet 
ingen garanti for, at økonom

isk svindel 
opdages. Det er sagen om

 Danske Bank 
et trist eksem

pel på.
Det er faktisk slet ikke bankunio -

nens opgave at holde øje m
ed svin-

delsager, det er derim
od en opgave for 

m
edlem

slandenes nationale finanstil -
syn. I Danm

ark er det SKAT og Finan-
stilsynet, der har ansvaret for at holde 
øje m

ed bankernes aktiviteter. De har 
dog væ

ret ram
t af m

assive nedskæ
rin -

ger, under Lars Løkkes egen regering. 
Ønsker de danske politikere bedre 

kontrol m
ed de danske banker, m

å de 
tage ansvar og give Finanstilsynet de 
nødvendige ressourcer, i stedet for blot 
at kaste ansvaret over på EU, der slet 
ikke er en del af løsningen.

Faktisk var det hverken Den Europæ
-

iske Centralbank (ECB) eller Finanstil-

synet i Danm
ark, der afslørede Danske 

Banks hvidvask. Det var derim
od de 

am
erikanske m

yndigheder, der på 
baggrund af w

histleblow
ere og grundigt 

journalistisk arbejde, kom
 på sporet af 

hvidvaskskandalen. Det på trods af, at 
den lettiske centralbankchef sidder i 
ECB’s styrelsesråd.

Den Europæ
iske Centralbank 

Alle de vigtige beslutninger om
kring 

bankunionen træ
ff

es af ECB. H
elt præ

-
cist er det ECB’s styrelse, der er banku-
nionens øverste m

yndighed. Derm
ed 

har de folkevalgte EU
-parlam

entarikere 
som

 sæ
dvanligt hverken det sidste ord 

eller nogen sæ
rlig indflydelse.

Argum
entet om

 at vi i Danm
ark, vil 

få m
ere indflydelse som

 del af bankuni -
onen falder helt til jorden. Det er nem

lig 
kun lande der benytter euroen, der er 
repræ

senteret i ECB’s styrelse. Derm
ed 

har Danm
ark ikke en chance for at sid -

de m
ed, hvor beslutningerne træ

ff
es, 

m
edm

indre vi bytter den danske Krone 
ud m

ed Euroen.

Som
 at sæ

tte ulven til at vogte får
ECB’s leder, M

ario Draghi, er ud over 
sin i forvejen m

agtfulde post, også 
m

edlem
 af den m

agtfulde G30-grup -
pe. Den består af en ræ

kke økonom
er 

og højtstående bankfolk, ofte fra de 
sam

m
e banker, som

 Draghi og ECB skal 
føre tilsyn m

ed. 
I G30-gruppen findes både nuvæ

-

rende og tidligere ledere af JPM
organ, 

Deutsche Bank og Credit Suisse. Disse 
storbanker har haft nøgleroller i ud -
plyndringen af danske og europæ

iske 
skatteydere for over 400 m

ia. kroner i 
svindelsagen om

 udbytteskat.
EU

’s om
budsm

and, Em
ily O’R

eilly, 
har flere gange påpeget, at Draghi bør 
træ

de ud af G30 hvis han ønsker at 
fortsæ

tte som
 leder af ECB, da det er 

en klar interessekonflikt. 
ECB har dog afvist dette, og Draghi 

fortsæ
tter ufortrødent som

 m
edlem

 af 
G30 sam

tidig m
ed at han beholder sit 

virke som
 ECB’s leder.

M
ere suveræ

nitet til EU
I bankunionen er det først og frem

m
est 

de store europæ
iske banker der priori -

teres m
ed argum

entet om
, at disse er 

“too big to fail”. Tanken er, at jo større 
bankerne er, des m

indre risiko er der 
for, at disse lider store økonom

iske tab 
under en potentiel finanskrise.

Sam
tidig giver bankunionen EU

 befø -
jelser til at lukke banker, der ifølge ECB 
ikke klarer sig godt, og lade disse opkøbe 
af de store banker som

 eksem
pelvis 

Deutsche Bank pris, der er langt under 
hvad den enkelte bank faktisk er væ

rd.
Bliver Danm

ark del af bankunionen, 
vil det betyde, at EU

 kan presse de 
store europæ

iske banker ind på det 
danske bankm

arked igennem
 nødli -

dende danske banker. H
vornår en bank 

betragtes som
 nødlidende, er også en 

beslutning, der træ
ff

es i ECB’s styrelse. 
M

ed bankunionen vil vi i Danm
ark altså 

m
iste retten til at træ

ff
e de m

est væ
-

sentlige beslutninger, når det kom
m

er 
til de danske banker.

Ingen udsigt til en 
folkeafstem

ning
Et stort flertal i Folketinget har tid-
ligere givet udtryk for, at Danm

arks 
tiltræ

delse til bankunionen ikke skal 
besluttes ved en folkeafstem

ning.

EU-Centralbankens hovedkontor i Frankfurt

Foto: ECB




