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Årsplan for 2019-2020: Større, stærkere, 1 

bredere og yngre 2 

Intro 3 

Denne årsplan vil fokusere på, hvordan vi igangsætter en god proces med at styrke vores organisation på alle 4 
områder. Det er en proces, der kræver nye måder at tænke og arbejde på. 5 

Årsplan består af to afsnit; et afsnit der handler om den proces, vi er nødt til at sætte i gang. Det er det afsnit, 6 
der hedder "Større, stærkere, bredere og yngre". Og et afsnit der sætter fokus på de politiske temaer, vi for-7 
venter kommer til at præge det kommende års arbejde. Det er det afsnit, der hedder "moderne modstands-8 
politik". 9 

Større, stærkere, bredere og yngre 10 

Folkebevægelsen mod EU står overfor en række udfordringer. Udfordringer vi skal løse, og løse godt, hvis vi 11 
skal lykkes med at skabe en folkebevægelse, der kan stå distancen på de nye betingelser, vi har. I landsledel-12 
sen har vi formuleret et mål om, at vi skal være større, stærkere, bredere og yngre. Hvis dette skal blive til 13 
virkelighed, kræver det, at vi alle sammen arbejder målrettet på at forandre organisationen. 14 

Vi har i mange år fungeret, og fungeret ret ok, med de arbejdsmåder og rutiner, vi har oparbejdet. Det er vig-15 
tigt, at alle forstår, at det ikke er en mulighed at fortsætte på samme måde i en situation, hvor vi har tabt 16 
mandatet og mistet hovedparten af økonomien og de ansættelser, der følger af det. 17 

En forøget styrkeposition er bindende nødvendig, hvis vi skal vinde en kommende folkeafstemning i en situa-18 
tion, hvor vi ikke har en parlamentariker, og hvor vores apparat er væsentligt formindsket. 19 

Men hvordan gør vi det? Vi kan nok ikke lave en færdig køreplan på dette landsmøde men derimod udstikke 20 
en retning, der får os til at bevæge os hen mod vores mål. 21 

Større 22 

Hvorfor: 23 
Hvis vi skal vinde folkeafstemninger, præge debatten om EU og have mulighed for at stille op til næste parla-24 
mentsvalg hvis vi ønsker det, er det vigtigt at blive større. Med en parlamentariker får vi "foræret" noget tale-25 
tid, og uden kommer vi til at kæmpe hårdt for at bryde gennem lydmuren. Derfor er det vigtigt, at vi er man-26 
ge. 27 

Hvordan: 28 
Ser vi på landkortet, er der ret mange nej-områder, hvor vi enten ikke er til stede eller er meget svage. Vi vil 29 
i det kommende år arbejde målrettet sammen om at opdyrke mulighederne i nej-områder eksempelvis ved 30 
at placere offentlige møder eller lignende der. 31 

Vi vil gennem en oplysnings- og hvervekampagne fokusere på, hvor EU er på vej hen og på EU’s konsekvenser 32 
for klimaet. 33 

Vi vil øge samarbejdet med andre NGO'er for at få sat EU på dagsordenen og håbe, at vi ad den vej møder 34 
andre, der får lyst til at engagere sig i arbejdet mod unionen.  35 
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Stærkere 36 

Hvorfor: 37 
Folkebevægelsen mod EU er blevet svækket af mandattab, tabet af økonomi, tabet af sekretariat og tabet af 38 
forbindelsen til Bruxelles. Derudover er der mange lokalkomiteer, der ikke fungerer optimalt. For at kunne 39 
handle, påvirke og kæmpe med nok vægt, er det vigtigt, at vi styrker os på andre områder. 40 

Hvordan: 41 
Vi etablerer et formandskab for at skabe en synlig ledelse, som medlemmerne kan komme i kontakt med og 42 
for at skabe et nyt billede udadtil. 43 

Vi arbejder på en anden og mere inddragende måde, så bevægelsen kommer til at hænge bedre sammen. Vi 44 
åbner udvalg mere op og etablerer fællesskaber, hvor vi sammen får løftet de mange opgaver.  45 

Vi anmoder lokalkomiteerne om at prioritere den lokale forankring, prioritere at få skabt EU-debat på netop 46 
den måde, der fungerer godt i netop deres område. Vi behøver ikke alle løse opgaven på samme måde, men 47 
vi kan inspirere hinanden, hjælpe hinanden og arbejde på at sikre gennemførelse og udbredelse af udadvend-48 
te arrangementer om EU. Nogle steder er det oplagt at arbejde sammen med partier om at skabe levende 49 
debatmøder, andre steder kan der etableres netværk af mennesker, der gerne vil vide mere om EU, og derfor 50 
gerne deltager i studiekredse eller lignende. Landsledelsen støtter de komiteer, der har brug for det, og facili-51 
terer regionale samarbejder, hvor det giver mening. 52 

Vi går i tættere dialog med andre om EU-spørgsmål, og styrker bevægelsen gennem at styrke vores netværk. 53 
En måde kunne være at tage initiativ til samarbejde med andre bevægelser, der også arbejder for en bedre 54 
verden med det formål at udveksle viden og ideer, og at arrangere demonstrationer og/eller kampagnedage 55 
imod aktuelle tiltag fra EU og/eller store og vigtige spørgsmål. Det kan eksempelvis være demonstrationer 56 
foran Europahuset og aktiviteter i resten af landet. Vi inddrager musikere, kunstnere og andre kreative men-57 
nesker for at skabe liv i vores kampagner. 58 

Vi optrapper samarbejdet med organisationer i andre lande for at kunne trække på deres viden og erfaringer, 59 
og for at kunne politikudvikle sammen med dem. Vi har ikke de store midler til at rejse rundt, men vi finder 60 
alligevel veje til at inspirere hinanden, blandt andet via mail og sociale medier. Allerede nu er der etableret 61 
stærk og god kontakt til Nei til EU i Norge og mellem vores ungdomsorganisationer. Der er også rigtig god di-62 
alog med Brexit Party. Vi har en lang række andre kontakter, vi holder kontakten med, og med hvem vi deler 63 
analyser af EU’s udvikling. Dette gælder især medlemmer af det europæiske EU-kritiske netværk TEAM. 64 

Folkebevægelsen mod EU styrker vidensarbejdet. Vi begynder igen at "nørde" med studiekredse og work-65 
shops om EU og EU’s politik. Jo mere viden vi sammen kan generere og sprede, des stærkere bliver bevægel-66 
sens stemme. Centralt fra kan der komme ideer til, hvordan der arbejdes med studiekredse, men skal projek-67 
tet have liv, kræver det at komiteer, udvalg eller enkeltmedlemmer helt konkret begynder at arbejde med 68 
det, der hvor de er. 69 

Vidensformidling på hjemmesiden styrkes. Regionale oplægsholdere/talspersoner kommer på hjemmesiden. 70 

Vi søger midler fra de puljer i Europanævnet, vi nu har adgang til. Det indebærer blandt andet, at vi arbejder 71 
mere kampagneorienteret end tidligere. 72 

Folkebevægelsen mod EU skal inden årets afslutning have to landsdækkende uddelingsuger (uge 48 og uge 73 
50), hvor komiteerne og medlemmerne går på gaden og deler det nye materiale om handelsaftalen mellem 74 
EU og Mercosur-landene ud (og andet nyt materiale, hvis der er kommet nyt til den tid). 75 

Helt konkret vælger komiteerne hver især en dag i uge 48 og en dag i uge 50, hvor man går på gaden og deler 76 
materiale ud. 77 
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De dage, komiteerne vælger, meddeles til landssekretariatet, der lægger det i kalenderen på hjemmesiden. 78 
Så ser vi nemlig mega aktive ud! 79 

Flyers kan deles ud hvor som helst g plakater kan hænges op på eksempelvis biblioteker, medlemmernes ar-80 
bejdspladser og skoler samt andre offentlige steder. 81 

Bredere 82 

Hvorfor: 83 
EU-spørgsmålet deler befolkningen på tværs af partier og øvrige skel. Der er modstandere på midten, på ven-84 
strefløjen og blandt borgerlige. Der er modstandere i byer og på landet. Folkebevægelsen har i den nuvær-85 
ende situation behov for, at vi samles det bredest mulige grundlag omkring det, der er allervigtigst: Modstan-86 
den mod EU. 87 

Hvordan: 88 
Vi prioriterer arbejdet med at få andre med, at få nye med samt med at åbne op for andre kredse, andre idé-89 
er og andre måder at gøre tingene på. 90 

Folkebevægelsen mod EU’s tilstedeværelse i de regionale og lokale medier skal styrkes. Derfor bør der ud-91 
nævnes frivillige regionale talspersoner (eksempelvis en i hver af de 10 storkredse ved folketingsvalg). De re-92 
gionale talspersoner skal betjene regionalt og lokalt TV, regional- og lokal radio samt de regionale og lokale 93 
aviser. 94 

Hvis vi skal lykkes med at blive bredere, skal vi se på, hvad der lige nu snævrer os ind. Gennem arbejdet i par-95 
lamentet har vi skullet mene en hel del om ret meget. Vi skal i den kommende periode tydeliggøre vores 96 
grundværdier. 97 

Vi vil være en bevægelse med plads til alle, der vil være med til at øge oplysningen om EU, der vil være med 98 
til at arbejde på at blive klogere på EU og EU’s politik, og der vil være med til at kæmpe for at få os ud af EU 99 
på baggrund af vores tværpolitiske værdigrundlag. Vi har en ide om, at et skarpere og mere præcist grundlag 100 
rettet omkring at oplyse og debattere EU og arbejde for at komme ud, vil være med til at gøre det lettere for 101 
nye grupper at se sig selv som en del af bevægelsen. 102 

Yngre 103 

Hvorfor: 104 
Hvis vi får ungdommen med os, har vi fremtiden for os. Bevægelsen er i dag præget af en ret høj gennemsnits-105 
alder. Og alle der er med, har vi brug for. Vi har brug for den viden, den historie og de erfaringer, der knytter 106 
sig til mange års EU-modstand. Men vi skal også finde veje til at kommunikere med en ungdom, der i meget 107 
høj grad stemte EU-venligt til parlamentsvalget. 108 

Hvordan: 109 
Vi skal give plads til de unge; vælge dem til vigtige poster og give dem mulighed for at præge arbejdet og ud-110 
trykket i de ting, vi laver. Vi skal gøre plads til, at de unge gør ting anderledes og lære at inddrage nye perspek-111 
tiver i den måde, vi arbejder på. 112 

Vi skal understøtte, at de unge sætter sig som mål at opnå DUF-midler. Ikke kun for at opnå en økonomisk 113 
uafhængighed, men mere for at få sat gang i arbejdet med at nå ud til mange nye unge med budskabet om, 114 
at EU er problemet, ikke løsningen. Vi skal prioritere klimaspørgsmål endnu højere end tidligere. Vi skal aner-115 
kende, at det blandt unge ofte er tabubelagt at være EU-modstander, og derfor blive bedre til at forklare, 116 
hvorfor EU-modstand på Folkebevægelsen mod EU’s grundlag er nødvendig. 117 

Vi skal gøre, hvad vi kan, for at være synlige i skolerne. 118 
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Moderne modstandspolitik 119 

Hvilke politiske temaer forventer vi at beskæftige os med i det kommende år? Vi må følge udviklingen på EU-120 
området, og byde ind i de debatter, de temaer der kommer op. Her har vi forsøgt at opremse en række tema-121 
er, der under alle omstændigheder vil kræve opmærksomhed fra EU-modstanden. Dette er ikke en udtøm-122 
mende liste, og vi håber, at både komiteer og udvalg vil hjælpe med til, at unionsmodstanden gør sig gælden-123 
de på en lang række områder også ud over disse temaer. 124 

Klima 125 
Verden står overfor alvorlige miljø- og klimamæssige udfordringer. Folkebevægelsen mod EU har altid kæm-126 
pet for miljøet og klimaet. Vi er derfor glade for, at der nu er bred politisk forståelse for, at der er brug for en 127 
grøn omstilling, hvis vi vil redde livet på denne klode. Men vi kan se, at der er mange i vores land, der ikke 128 
har forstået, at EU’s beslutningsprocesser, EU’s traktatgrundlag og EU’s indre marked er opbygget på en 129 
måde, så EU er hæmmende for grøn omstilling og underkender tiltag til gavn for miljø, klima og sundhed. EU- 130 
kommissionen har eksempelvis underskrevet en handelsaftale med en række sydamerikanske lande, Merco-131 
sur-blokken, der vil medføre øget produktion af meget forurenende varer og dermed øget CO2-udslip samt 132 
yderligere afskovning af Amazonas og dermed forringet klima og biodiversitet. Aftalen kan stoppes både i 133 
EU-parlamentet og i de enkelte landes parlamenter, og det skal vi naturligvis arbejde for det kommende år. 134 

Vi skal i den kommende periode generelt sætte endnu mere fokus på klima. Vi skal invitere andre NGO'er til 135 
at samarbejde om debatter/oplysningsarrangementer og-kampagner, der sætter fokus på klimaudfordrin-136 
gerne og EU’s rolle i disse. 137 

Militære forbehold 138 
I det kommende år skal Folkebevægelsen mod EU føre kampagner dels mod EU’s bankunion og dels mod 139 
EU’s politiske og militære union. Disse kampagner skal blandt andet "holde krudtet tørt" frem til en kommen-140 
de folkeafstemning. 141 

Hvis der kommer en afstemning om et forbehold, tænker vi, at det mest sandsynlige er det militære. EU’s mi-142 
litære udvikling er i fuld gang. Dette ser vi både i EU’s budget og i den nye kommissions opbygning. Vi har 143 
brug for at dykke dybere ned i planerne og invitere fredskræfter og sikkerhedseksperter til debat om den su-144 
permagt, EU ønsker at blive til. Vi skal arbejde med at udbrede kendskabet til EU’s militære ambitioner for 145 
at gøde jorden til at vinde afstemningen, hvis den kommer. 146 

EU’s indblanding i den danske model og det danske bankvæsen 147 
Vi skal fortsat holde fokus på, hvordan EU påvirker velfærden, og oplyse om, hvordan det europæiske semes-148 
ter, budgetloven med videre har betydning for de kommunale budgetter. Den sociale dumping fortsætter, 149 
og så længe vi er med i EU og en del af et indre marked, hvor beskyttelse af arbejdstagerrettigheder ses som 150 
tekniske handelshindringer, er det stærkt nødvendigt fortsat at have blik for EU’s arbejdsmarkedspolitik. Der-151 
udover følger vi kommissionsformandens løfte om, at der skal indføres en europæisk mindsteløn, tæt. Dette 152 
vil have afgørende negativ betydning for den danske model samt arbejdsgivers og arbejdstagers rettigheder. 153 
Vi laver oplysningsarbejde om mindstelønnen og den danske model, hvis denne ser indtil at blive en realitet. 154 
I det hele taget skal vi styrke det faglige arbejde og samarbejde omkring EU-spørgsmålet op til OK20. 155 

Det er væsentligt for os at forbinde os med de faglige organisationer i kampen for at synliggøre EU’s rolle. 156 
Det må heller ikke glemmes, at dette angreb på den danske model i lige så høj grad kalder til samarbejde 157 
med arbejdsgiverne, der i denne sag har fælles interesser med fagbevægelsen. Den ublu konkurrence, der 158 
opstår gennem underbetalt importeret arbejdskraft, trykker ikke kun løn- og arbejdsvilkår for de ansatte. Det 159 
presser også de firmaer, der har ordentlige arbejdsforhold, men som får uligt sværere ved at konkurrere, når 160 
de underbyder af firmaer, der ikke overholder spillereglerne. Både ansatte og arbejdsgivere på det danske 161 



   ÅRSPLAN VEDTAGET PÅ LANDSMØDET 2019 

 5 

arbejdsmarked har en fælles interesse i at sige fra overfor det pres, den danske arbejdsmarkedsmodel udsæt-162 
tes for gennem EU-medlemskabet. 163 

Det er desuden væsentligt, at vi holder fokus på bankunionen, og får oplyst om dens betydning. Vi skal gen-164 
nemføre en informationskampagne, hvor vi forklarer, hvorfor vi burde holde os langt ide af bankunionen. 165 

Statsministeren har åbnet mulighed for en afstemning om bankunionen. 166 

Derfor vil vi: 167 

- øge bevægelsens vidensniveau om bankunionen. 168 

Derfor nedsætter vi en "nørdegruppe", der skal grave dybere i emnet og komme med ideer til debatemner 169 
og fokusområder. 170 

Gruppens arbejde skal formidles de internt og eksternt, så man lokalt kan arbejde med den politiske forbere-171 
delse af en eventuel kampagne. Dette kan ske gennem mails, møder, artikler, formidling af fakta via hjemme-172 
side og Facebook. 173 

Budgetloven 174 
Folkebevægelsen vil arbejde for at få ophævet dansk deltagelse i den såkaldte Finanspagt, som dikterer den 175 
danske budgetlov. 176 

Brexit 177 
Vi skal følge Brexit tæt. Og lære af det! 178 

Der er ingen tvivl om, at Brexit, uanset om det kommer hurtigt eller trækker yderligere ud, vil fylde meget i 179 
europæisk politik det kommende år. Og uanset om det bliver et clean Brexit, en aftale eller noget helt tredje 180 
- vil dette være et tema, der præger unionsmodstanden i det kommende år. 181 

Så længe briterne ikke er ude, vil det betyde usikkerhed hos mange, om det virkelig kan lade sig gøre at kom-182 
me ud. Mange vil forbinde en afsked med EU med kaos, usikkerhed, ustabilitet og være bekymrede. Det vil 183 
være svært, så længe processen er så uskøn, som den er nu, at mobilisere folk på en dagsorden om at komme 184 
ud af EU. 185 

Men der vil være interesse for at høre nærmere om Brexit og drøfte perspektiver. Det vil være væsentligt for 186 
Folkebevægelsen mod EU at være i tæt dialog med britiske modstandere og formidle viden om, hvad der ré-187 
elt foregår. 188 

Desuden skal vi formidle, at dansk udtræden ikke skal eller vil ligne britisk udtræden; for det første har vi en 189 
modstandsbevægelse - os - der fremsætter forslag til alternativer til EU. Og dette skal vi gøre endnu mere 190 
fremover.  191 

For det andet fungerer dansk demokrati på en helt anden måde end britisk demokrati. Ved afstemningen om 192 
retsundtagelsen så vi den danske statsminister respektere nej'et og arbejde efter samlet mandat fra hele fol-193 
ketinget. 194 

For det tredje er vores geografi en anden, så den store "backstop"-diskussion vil ikke være relevant i dansk 195 
kontekst. 196 

Landsmødet anbefaler landsledelsen at danne en arbejdsgruppe om vores alternativ til EU, så det bliver gen-197 
nemarbejdet, let forståeligt og økonomisk sammenhængende - så vores job, bolig, uddannelse, velfærd og 198 
klima sikres overbevisende. For uden klart alternativ kommer vi aldrig ud af EU. 199 
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Temaer vi skal tale mere om 200 

Folkebevægelsen mod EU vil i den kommende periode skulle fortsætte den dialog om vores udvikling, vi nu 201 
har igangsat. Det vil være væsentligt, at vi kontinuerligt arbejder på at styrke organisationen, og at vi forstår, 202 
at det at styrke os kræver en tæt dialog om, hvor vi skal hen, hvem vi skal være og hvordan vi skal agere. Vi 203 
tror ikke på, at vi med et snuptag på et landsmøde kan modernisere en hel organisation. Men vi tror på, at 204 
landsledelsen, i samarbejde med vores komiteer, vores udvalg og vores medlemmer, kan facilitere nødvendi-205 
ge dialoger, der bringer os videre. I det kommende år skal vi sammen arbejde med at diskutere: 206 

- Bredde: Hvordan gør vi plads til flere, samtidigt med at vi fastholder vores værdigrundlag? Hvordan får vi 207 
flere til at have lyst til at engagere sig? 208 

- Lokal forankring: Hvilke veje er der til et stærkere lokalt rodfæste? Hvordan kan vi arbejde i områder hvor 209 
komiteerne enten er svage eller ikke til stede? 210 

- Debatskabende modstand: hvordan får vi Folkebevægelsen mod EU gjort til en central aktør på det 211 
debatskabende område? Hvordan får vi igangsat og vedligeholdt arbejdet med studiekredse? 212 

Det er ikke en hemmelighed, at tabet af mandatet har bragt Folkebevægelsen mod EU i en yderst vanskelig 213 
position. Med denne årsplan forsøger vi at tegne en retning for en bevægelse, Hvor vi løfter i flok, giver ny 214 
energi til bevægelsen, og sammen forsøger med en række aktiviteter, der samlet set kan gøre, at vi får styrket 215 
vores bevægelse. Om vi lykkes med øvelsen, afhænger af, hvad vi hver især propper i kurven. Vi kan ikke løfte 216 
opgaven, hvis det lun er ledelsen, kun sekretariatet, kun komiteer, medlemmer eller udvalg. For at lykkes 217 
kræves det, at vi alle sammen arbejder på det, at alle gør lidt mere, arbejder lidt anderledes og finder de nye 218 
veje til at genopbygge bevægelsen. 219 


