
Landsmøde 2019 
INDKOMNE FORSLAG 

 1 

Indkomne forslag 1 

FORSLAG 1: Ingen indsamling af vælgererklæringer i de næste 12 måneder 2 

Frem til landsmødet i oktober 2020 indsamler Folkebevægelsen mod EU ikke vælgererklæringer med henblik 3 
på opstilling til EU-Parlamentet. På et senere landsmøde kan der træffes beslutning om indsamling af vælger-4 
erklæringer. 5 

Begrundelse: 6 

Folkebevægelsen mod EU skal bruge de næste 12 måneder til dels at ”holde krudtet tørt” som forberedelse 7 
til en eventuel folkeafstemning og til dels at reorganisere bevægelsen. Derfor skal vi på nuværende tidspunkt 8 
ikke bruge kræfterne på at indsamle vælgererklæringer. 9 

Forslagsstiller(e): 10 

Midt- og Vestjyder mod Unionen 11 

FORSLAG 2: Indsamling af vælgererklæringer efter BREXIT 12 

Begrundelse: 13 

Der indsamles vælgererklæringer for at blive opstillingsberettiget til EU-parlamentsvalget i 2024 med start 14 
efter, at UK er trådt ud af EU, da vi på det tidspunkt har mediernes bevågenhed. Landsledelsen kan vurdere 15 
om det skal ske umiddelbart efter, eller om der skal ventes et vist antal måneder. 16 

Forslagsstiller(e): 17 

Komitéen for Indre by/Christianshavn 18 

FORSLAG 3: Bemyndigelse til Landsledelsen om at kunne iværksætte 19 

vælgererklæringer 20 

Landsmødet bemyndiger Landsledelsen til at iværksætte en indsamling af vælgererklæringer til EU-Parla-21 
mentet, hvis Landsledelsen i løbet af perioden vurderer, at udviklingen i ydre og indre forhold betyder, at det 22 
vil være hensigtsmæssigt. 23 

Begrundelse: 24 

Vi skal være en mere bevægelig bevægelse, og være i stand til at udnytte mulighederne, hvis og når de kom-25 
mer, men også til at afvente indtil da. 26 

Hvorfor er det værd at overveje at starte indsamling til opstilling, hvis forholdene gør, at det giver mening? 27 
1) En plads i EU-Parlamentet har aldrig været et mål for os, men et middel til oplysning og debat herhjemme 28 

og i andre lande. Derfor er der ikke en modsætning. 29 
2) Det giver os højere status både generelt og adgang til debatter, for eksempel forud for en eventuel folkeaf-30 

stemning om militærundtagelsen. 31 
3) Det behøver ikke at begrænse et fokus på oplysning og debat, men kan tværtimod underbygge det. 32 
4) Det vil umiskendeligt fortælle, at vi er her endnu. 33 
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5) Mange af os vil rigtigt gerne have et sted at stemme. 34 
6) Vi kan ikke overlade EU-modstanden til partierne, heller ikke i EU-Parlamentsvalget, de får den bare til at 35 

forsvinde. 36 
7) Det er næppe sandsynligt, at vi kan få lov til at få en status der giver en masse penge ved ikke at stille op 37 

og det kommer til at tage så lang tid at få ny status, at vi risikerer at det kan blokere imod at stille op om 38 
fem år. 39 

Forslagsstiller(e): 40 

Jean Thierry, København NV 41 

FORSLAG 4: Debat om Folkebevægelsen mod EU’s idégrundlag 42 

I det kommende år opfordres Landsledelsen til at arbejde med en opdatering af Folkebevægelsen mod EU’s 43 
tværpolitiske idegrundlag. Dette sker med henblik på at fremsætte forslag til landsmødet i 2020. 44 

Begrundelse: 45 

Idégrundlaget beskriver Folkebevægelsen mod EU’s fælles tværpolitiske udgangspunkt. Da de vigtigste afsnit 46 
efterhånden har nogle år på bagen, ønsker vi en modernisering. Da Folkebevægelsen mod EU på nuværende 47 
tidspunkt ikke er repræsenteret i EU-Parlamentet, er vores “Den politiske ramme for arbejdet i EP 2019-48 
2024“ ikke længere aktuel. Vi ønsker forsat fokus på idéer, der samler bredt. 49 

Forslagsstiller(e): 50 

Midt- og Vestjyder mod Unionen 51 

FORSLAG 5: Forslag til slogan: ”For folkestyre, miljø og solidaritet – siden 1972” 52 

Vejledning til brug: 53 

”For folkestyre, miljø og solidaritet” skrives inden Folkebevægelsen mod EU’s navn, og ”- siden 1972” skrives 54 
efter. 55 

Eksempel: 56 

Begrundelse: 57 

”Folkestyre, miljø og solidaritet” er vores norske tværpolitiske søsterorganisation Nei til EU’s slogan. Vi me-58 
ner, at det ville være en god ide at bruge det, da det med ganske få ord forklarer, hvad vores EU-modstand 59 
bunder i. Det er vigtigere end nogensinde at forklare ikke blot, hvad vi er modstandere af, hvilket praktisk 60 
nok i forvejen fremgår af vores navn, men også hvad vi er tilhængere af. Når mennesker, der ikke kender vo-61 
res bevægelse, møder den for første gang, skal de præsenteres med, at vi er en kvalificeret EU-modstand der 62 
på tværs af øvrige politiske skel deler nogle fundamentale værdier, som vi ikke kan forene med EU. En tydelig-63 
gørelse af disse værdier vil være med til at adskille os fra den retningsløshed, briterne (mere eller mindre 64 
retfærdigt) beskyldes for i forbindelse med BREXIT. Sloganet vil vække manges interesse, da langt flere kan 65 
afspejle sig i de tre værdier, end som umiddelbart identificerer med en uforklaret EU-modstand. Forslagsstil-66 
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lerne har bemærket, at nye og især unge er meget mere villige til at lytte og være med, når vores positive 67 
værdier tydeliggøres som det første. 68 

Vi har længe haft fire bærende idéer i vores EU-modstand:  69 

− demokrati og folkestyre 70 

− klima og miljø 71 

− den nordisk arbejdsmarkeds- og velfærdsmodel  72 

− internationale menneskerettigheder/globalt udsyn 73 

De første to får hver deres ord i sloganet, hvor de sidste to opsummeres i ”solidaritet”. Det er værd at bemær-74 
ke, at ordet ”solidaritet” nu bruges positivt af politikere på både venstre og højrefløjen. Derfor mener vi, at 75 
vi ligesom nordmændene, kan omfavne begge fløje med alle tre ord.  76 

”siden 1972”-delen af sloganet vil vi dele med Roskilde Festival. Denne del af sloganet er med til at gøre op-77 
mærksom på vores stolte historie.  78 

Forslagsstiller(e): 79 

Jean Thierry, medlem af Landsledelsen  80 
Lave K. Broch, talsperson og medlem af Landsledelsen 81 
Susanna Dyre-Greensite, talsperson og medlem af Landsledelsen, Østerbrokomiteen  82 

FORSLAG 6: Debat om Folkebevægelsen mod EU’s struktur: Komitéer 83 

I det kommende år opfordres Landsledelsen til at overveje Folkebevægelsen mod EU’s struktur, herunder 84 
om samspillet mellem Folkebevægelsen mod EU’s lokale og regionale arbejde. Dette sker med henblik på at 85 
fremsætte forslag til landsmødet i 2020. 86 

Begrundelse: 87 

Vi er glade for samarbejdet i Midt- og Vestjyder mod Unionen. Vi vil gerne have, at Landsledelsen undersøger, 88 
om det er behov for en generel justering af Folkebevægelsen mod EU’s struktur. 89 

Forslagsstiller(e): 90 

Midt- og Vestjyder mod Unionen  91 

FORSLAG 7: Samarbejde med Enhedslisten om EU-information 92 

Begrundelse: 93 

Den nyvalgte landsledelse forpligter sig til at tage kontakt til medlem af EU-Parlamentet Nikolaj Villumsen 94 
(Ø) med henblik på et samarbejde således, at vi i Folkebevægelsen mod EU fortsat kan holdes løbende orien-95 
teret om, hvad der sker i EU-Parlamentet. 96 

Forslagsstiller(e): 97 

Jammerbugt-komitéen 98 
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FORSLAG 8: Tilbage til rødderne 99 

Landsmødet vedtager at igangsætte et arbejde for at forme et nyt og langt mere enkelt politisk grundlag for 100 
Folkebevægelsen mod EU. Målet er, at det nye grundlag kan vedtages på landsmødet i 2020. Processen skal 101 
inddrage og engagere de mange gode kræfter i fuld tværpolitisk bredde, der i dag endnu ikke er med i Folke-102 
bevægelsen mod EU’s arbejde. 103 

Begrundelse: 104 

Efter Folkebevægelsen mod EU’s valgnederlag i maj 2019, står vi i en ny situation for EU-modstanden i Dan-105 
mark. En situation, hvor vi er nødt til at reorganisere bevægelsen givet de nye objektive og subjektive betin-106 
gelser.  107 

Vi skal igennem en transformationsproces, hvor vi ”åbner organisationen”. Dette vil være en betingelse for, 108 
at Folkebevægelsen mod EU kan blive den organisation, som på sigt er stærk nok til at kæmpe Danmark ud 109 
af EU. 110 

På trods af forskellene mellem UK og Danmark, så har BREXIT vist, hvilke kræfter vi kommer op imod, og hvil-111 
ke metoder EU-tilhængerne er parat til at bruge. Dansk udtræden af EU vil kræve en folkelig kraft og enhed, 112 
som Folkebevægelsen mod EU i dag slet ikke er gearet til at udvikle og varetage. Så enkelt er det. 113 

Hvis ikke Folkebevægelsen mod EU skal gå over i historiebøgerne som et afsluttet kapitel, skal vi sætte os det 114 
mål, at vi ENTEN bliver den organisering ELLER er fødselshjælpere for en sådan organisering. Hvad kræver 115 
det? 116 

Her er to parallelle forløb: 117 
1) En tilpasning af det politiske program 118 
2) Ændring af organisationens virkemåde og struktur 119 

Det politiske program 120 
Det er vores opfattelse, at vi gennem de sidste par årtier har ladet os påvirke for meget af, at vi har siddet i 121 
EU-Parlamentet, og at der var et massivt pres for, at vi skulle mene og stemme om tusindvis af spørgsmål. 122 
Derved har Folkebevægelsen mod EU’s program langsomt bevæget sig i retning af et slags partiprogram (som 123 
årsplanen også omtaler). 124 

Vi har ikke været tilstrækkelig bevidste om, hvor vi var på vej hen. Parlamentsarbejdet skal altid være en løf-125 
testang for at udvikle bevægelsen i Danmark, ikke omvendt. Men ”tilpasningspresset” har været kolossalt, 126 
og det har vi alle ligget under for.  127 

Nu skal vi fremad. Og her er det vores opfattelse, at vi skal ”tilbage til rødderne”. Vi skal luge gevaldigt ud i 128 
vores program. Eller rettere: vi skal nyskrive et politisk grundlag, der sætter rammen for en samling af den 129 
folkelige modstand mod EU og FOR national selvbestemmelse i de kommende år. 130 

En sådan proces tager tid. Og det skal løses hånd i hånd med, at vi i PRAKSIS begynder også at involvere alle 131 
de gode kræfter, der er i omegnen og i partierne på midten og på den borgerlige fløj. Kræfter der måske ikke 132 
har følt sig så velkommen og ”hjemme” i Folkebevægelsen mod EU i en lang periode.  Kort sagt skal vi tage 133 
fat på at skabe en reel tværpolitisk enhed og samling i Folkebevægelsen mod EU; ikke som et skrivebordspro-134 
jekt, men som et projekt med mennesker af kød og blod. Ved at involvere disse kræfter direkte i processen 135 
med at skabe reorganiseringen, kan vi opnå, at vi alle ”tager ejerskab” for det nye politiske grundlag. 136 

Det kommende landsmøde bør nikke ja til, at vi kan starte en sådan proces op. 137 

Åbne organisationen 138 



Landsmøde 2019 
INDKOMNE FORSLAG 

 5 

Også denne proces med at åbne selve vores organisation og struktur, kræver tid og omtanke. Vi skal sikre en 139 
bevægelse, hvor vi giver plads og rum til de mange forskellige typer af EU-modstand, der findes i dag. Giver 140 
dem lov til at arbejde frit på dén platform, som de føler sig hjemme på.  141 

For at være mere konkret: Den unge klimaaktivist, der vil have ”gang i gaden”, aktioner og happenings, og 142 
som er vågnet op til en ny forståelse for, at EU er en del af problemet i klimakampen, skal føle sig hjemme i 143 
Folkebevægelsen mod EU. 144 

Men det skal dén bonde, der dyrker traditionelt landbrug og sprøjter med Round Up, også. Hans indgang til 145 
EU-modstanden vil typisk være, at han er dødtræt af EU’s bureaukratiske landbrugspolitik.  146 

Vi skal udvikle en organisering, som kan rumme denne bredde. Det lader sig ikke gøre, ALENE med vores nu-147 
værende lokalkomitéstruktur. Parallelt med denne må vi give plads til, at der kan være et væld at ”netværk”, 148 
som har en mere vidtgående platform end Folkebevægelsen mod EU, men naturligvis ikke en platform, der 149 
direkte krænker Folkebevægelsen mod EU’s grundlag og værdisæt. 150 

I så fald får Folkebevægelsen mod EU også karakter af at være en paraply for et væld af undernetværk, der 151 
tillader mangfoldigheden og gør forskelligheden til en styrke.  152 

Vi har før organiseret vores modstand på den måde, for eksempel i ØMU-kampagnen i 2000. Og vi har i man-153 
ge år haft særlige organiseringer for den faglige modstand og for ungdommen. 154 

Hvis vi begynder at udvikle en sådan organisering, kunne det måske også give inspiration til, at der igen kan 155 
dannes nej-netværk i de nuværende ja-partier i Folketinget. 156 

En sådan ny struktur ville naturligvis også skulle afspejle sig i ledelsesniveauet. Her kunne vi sikkert få inspi-157 
ration fra vores norske venner i Nei til EU, der altid har haft meget stærke organisationer som kollektive med-158 
lemmer (bondelaug, fagforeninger m.v.). 159 

Vi håber, at Folkebevægelsen mod EU’s landsmøde vil slutte op om, at der skal sættes en sådan transforma-160 
tionsproces i gang. En oplagt tidsramme for at gennemføre en sådan proces er et år. Således at landsmødet 161 
i 2020 vedtager nyt politisk grundlag og en tilpasset struktur. 162 

Skulle det vise sig, at processen er så succesfuld og hurtig, at et år er for meget, kan det konkret besluttes at 163 
fremrykke det ordinære landsmøde i 2020. 164 

Forslagsstiller(e): 165 

Åge Staun, Skive 166 
Thorkil Sohn, Ulfborg 167 
Luise Pihl, Djursland 168 
Karen Sunds, Djursland 169 

FORSLAG 9: Debat om Folkebevægelsen mod EU’s struktur: Kollektive medlemmer 170 

I det kommende år opfordres Landsledelsen til at overveje Folkebevægelsen struktur, herunder om politiske 171 
partier og (partipolitiske ungdomsorganisationer) forsat skal kunne være kollektive medlemmer. Dette sker 172 
med henblik på at fremsætte forslag til landsmødet i 2020. 173 

Begrundelse: 174 

Vi anser det for værdifuldt, at en række tværpolitiske fagforeninger er kollektive medlemmer af Folkebevæ-175 
gelsen mod EU. Vi vil også gerne have, at tværpolitiske foreninger (som Frit Norden samt Kik & Lyt) er kollek-176 
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tive medlemmer. Derimod ønsker vi en debat om nye former for Folkebevægelsen mod EU’s samarbejde 177 
med politiske partier. 178 

Forslagsstiller(e): 179 

Midt- og Vestjyder mod Unionen 180 

FORSLAG 10: Ændringsforslag til Folkebevægelsen idégrundlag 181 

Følgende linjer slettes: 182 
Folkebevægelsen opstiller ikke til indenrigspolitiske valg som organisation, men yder støtte til kandidater, der 183 
arbejder på at fremme Folkebevægelsens idégrundlag. 184 

Folkebevægelsen tilstræber og opfordrer til opstilling, af flest mulige sådanne kandidater på alle partilister 185 
og fremhæver betydningen af, at antallet af EU-modstandere i folketinget er tilstrækkeligt til at kunne hindre 186 
vedtagelser om yderligere suverænitetsafgivelser. 187 

Erstattes med følgende:  188 
Folkebevægelsen fremhæver betydningen af, at antallet af EU-modstandere i folketinget er tilstrækkeligt til 189 
at kunne hindre vedtagelser om yderligere suverænitetsafgivelser. 190 

Begrundelse:  191 

Med følgende ændring af idégrundlaget fjerner vi de bånd, der forhindrer os i at agere frit over for fremtidige 192 
beslutninger. 193 

En vedtagelse af dette forslag vil ikke betyde, at vi nu og her opstiller til folketingsvalg, men blot gøre os i 194 
stand til dette på et senere tidspunkt.  195 

Endvidere vil en vedtagelse vise, at vi som bevægelse forholder os til den forandrede situation. 196 

Forslagsstiller(e): 197 

Komitéerne Faaborg-Midtfyn, Assens, Nordfyn, Kolding og Sønderjylland. 198 

FORSLAG 11: Forslag om bredde og frisind 199 

Begrundelse: 200 

Folkebevægelsen mod EU’s landsledelse skal, med særligt henblik på at fremme ”bredde og frisind”, overveje 201 
hele Folkebevægelsen mod EU’s situation, strategi, taktik, grundlag og organisation med henblik på at frem-202 
komme med et samlet udspil til behandling på det næste landsmøde. Folkebevægelsen mod EU’s bagland 203 
skal inddrages mest muligt i denne proces. 204 

Det skal blandt andet overvejes: 205 
1) hvorvidt Folkebevægelsen mod EU’s program skal indeholde specifikke politiske meninger om forhold, 206 

som ikke har med hovedsagen at gøre og, i givet fald, hvorledes landsledelse og andre organer alligevel 207 
kan handle konkret i en aktuel situation, når det fremmer hovedsagen. 208 

2) hvordan man fremmer en positiv tilgang til og forståelse for, at vi alle kan arbejde sammen med selv poli-209 
tiske fjender om vores sag, og hvordan vi øger forståelsen for, at det kræver, at vi i vort arbejde i Folkebe-210 
vægelsen mod EU lægger bånd på egne meninger. 211 
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3) hvorvidt opstilling til EU-Parlamentet og/eller Folketinget skal tilstræbes eller om det kun skal ad hoc, 212 
hvis det er hensigtsmæssigt i situationen og, i givet fald, hvordan tilhørsforholdet til bestemte grupper 213 
og afstemningsvejledningerne skal formuleres.  214 

4) om idégrundlagets formulering om at vi arbejder på ikke-racistisk grundlag, skal ændres til en mere objek-215 
tiv juridisk formulering eller om bestemmelsen helt kan udgå og erstattes af en eksklusionsbestemmelse 216 
med indbyggede retsgarantier. 217 

5) om bestemmelserne om ”kollektive medlemmer” er hensigtsmæssige, især hvorvidt Folkebevægelsen 218 
mod EU fortsat skal have politiske partier/organisationer som kollektive medlemmer.  219 

6) om vort projekt skal hedde DANEXIT. 220 
7) om formand og en/to næstformand til at tegne bevægelsen skal vælges direkte af landsmødet.  221 
8) om komitestrukturen skal ændres og evt. erstattes af et system med lokalforeninger eller lignende. 222 
9) hvordan en præcis plan med et realistisk alternativ kan formuleres for at fremme og vinde en afstemning 223 

om Danmarks udtræden af EU. 224 
10) hvordan man sikrer, at Folkebevægelsen mod EU’s udadvendte kommunikation hverken har slagside til 225 

højre eller venstre. 226 

Ovenstående må ikke hindre, at landsledelsen fortsætter det daglige arbejde og især pålægges at tage fat 227 
på: 228 

− kampagner mod bankunionen, ophævelse af forsvarsforbeholdet og eventuelt andre aktuelle angreb på 229 
landets selvstændighed og folkestyret.  230 

− aktivt og målrettet allerede nu at udvide medlemsbasen inden næste landsmøde, ikke mindst blandt libe-231 
rale og borgerlige, også gennem direkte henvendelser og opsøgende arbejdet indenfor partierne samt ved 232 
offentlige udmeldinger om, at EU-modstanden bør bredes ud til alle danskere uanset køn, race, politisk 233 
holdning, religion, seksuel orientering, erhverv, alder, bopæl, social status og så videre. 234 

Forslagsstiller(e): 235 

Thorkil Sohn, Ulfborg 236 
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