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Vedtagne forslag fra Folkebevægelsen mod 1 

EU’s landsmøde 2019 2 

Forslag 3: Bemyndigelse til Landsledelsen om at kunne iværksætte indsamling af væl-3 

gererklæringer 4 

Landsmødet bemyndiger Landsledelsen til at iværksætte en indsamling af vælgererklæringer til EU-parla-5 
mentet, hvis Landsledelsen i løbet af perioden vurderer, at udviklingen i ydre og indre forhold betyder, at det 6 
vil være hensigtsmæssigt. 7 

Forslagsstiller: 8 
Jean Thierry, København NV 9 

Forslag 4: Debat om Folkebevægelsen mod EU's idegrundlag  10 

I det kommende år opfordres Landsledelsen til at arbejde med en opdatering af Folkebevægelsen mod EU's 11 
tværpolitiske idegrundlag. Dette sker med henblik på at fremsætte forslag til landsmødet 2020. 12 

Forslagsstiller: 13 
Midt- og Vestjyder mod Unionen 14 

Forslag 5: Forslag til slogan: "For folkestyre, miljø og solidaritet - siden 1972" 15 

Når Folkebevægelsens landsmøde i 2020 har revideret og vedtaget et nyt værdigrundlag, udarbejder kam-16 
pagneudvalget forslag til slogan til godkendelse i landsledelsen. Komitéer og medlemmer opfordres til at ind-17 
sende forslag og input til processen. 18 

Forslaget om sloganet "For folkestyre, miljø og solidaritet - siden 1972" indgår i de videre overvejelser g kan 19 
sammen med andre ting bruges ad hoc indtil da afhængigt af materiale og behov. 20 

Forslagsstillere til oprindeligt forslag: 21 
Jean Thierry, Lave K. Broch og Susanna Dyre-Greensite, medlemmer af landsledelsen. Forslaget vedtaget med 22 
ændringer, foreslået af Jakob Lindblom og Kathrine Klok Due, Århus og kampagneudvalget  23 

Forslag 6: Debat om Folkebevægelsen mod EU's struktur: Komitéer 24 

I det kommende år opfordres Landsledelsen til at overveje Folkebevægelsen mod EU's struktur, herunder 25 
samspillet mellem Folkebevægelsen mod EU's lokale og regionale arbejde. Dette sker med henblik på at frem-26 
sætte forslag til landsmødet i 2020. 27 
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Forslagsstillere: 28 
Midt- og Vestjyder mod Unionen 29 

Forslag 7: samarbejde med Enhedslisten om EU-information 30 

Ændret til: 31 
Folkebevægelsen mod EU benyttet sig af informationer fra en bred vifte af folk i EU-parlamentet og udenfor. 32 

Oprindeligt forslag stillet af Jammerbugt-komiteen. Det vedtagne ændringsforslag stillet af Birte Uhre, Indre 33 
By/Christianshavn 34 

Forslag 8: Tilbage til rødderne 35 

Landsmødet vedtager at igangsætte et arbejde for at forme et nyt og langt mere enkelt politisk grundlag for 36 
Folkebevægelsen mod EU. Målet er, at det nye grundlag kam vedtages på landsmødet i 2020. Processen skal 37 
inddrage og engagere de mange gode kræfter i fuld tværpolitisk bredde, der i dag endnu ikke er med i Folke-38 
bevægelsen mod EU's arbejde. 39 

Den nyvalgte landsledelse pålægges at tage de nødvendige skridt for at sætte processen i gang. 40 

Forslagsstillere: 41 
Åge Staun, Skive, Thorkil Sohn, Ulfborg, Luise Pihl og Karen Sunds, Djursland 42 


