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Sort tekst: Det, der står i forvejen 
Blå og understreget tekst: Forslås tilføjet 
Rød tekst med streg igennem: Forslås slettet  

ÆNDRINGSFORSLAG TIL DET POLITISKE PROGRAM

ÆNDRINGSFORSLAG 1: Til linje 2 i det politiske program 

Folkebevægelsen mod EU er en tværpolitisk demokrati - og kulturbevægelse. 

Forslagsstiller(e): 

Henrik Madsen, Kerteminde 

ÆNDRINGSFORSLAG 2: Til linje 5-6 i det politiske program 

Vores EU-modstand baseres på respekt for demokratiet - for folkestyret som styre ved og for folket; for 
værn om klimaet og forsvar for den nordiske arbejdsmarkeds- og velfærdsmodel; for bevarelsen og udvik-
lingen af vort sprog og for et åbent syn på verden. 

Danmarks farvande og Danmarks jord for de danske! 

Væk med de hollandske bomgarnstrawlere! 

Fiskene i farvandene ud for Vestsahara for folkene i Vestsahara! 

Stop for EU-landenes fortsatte rovfiskeri., værn om klimaet, forsvar for den nordiske arbejdsmarkeds- og 
velfærdsmodel og et globalt udsyn. 

Forslagsstiller(e): 

Henrik Madsen, Kerteminde 

ÆNDRINGSFORSLAG 3: Til linje 15-16 i det politiske program 

For os borgere betyder det, at vi har meget lidt indflydelse har på EU’s politiske dagsorden, idet EU-Kom-
missionen ikke skal stå til ansvar over for vælgerne. 

Begrundelse:  

Det er mere mundret 

Forslagsstiller(e): 

Indre By/Christianshavn-komitéen 

ÆNDRINGSFORSLAG 4: Til linje 19 i det politiske program 

Så længe vi forbliver medlem af EU, er der desværre meget lidt, vi kan ændregøre ved det. 

Begrundelse:  
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”Gøre ved det” er lige brugt i linje 18 

Forslagsstiller(e): 

Indre By/Christianshavn-komitéen 

ÆNDRINGSFORSLAG 5: Til linje 24 i det politiske program 

…at udmeldelse er nødvendig. Folkebevægelsen mod EU ønsker derfor at få en folkeafstemning om vores 
EU-medlemskab. 

Forslagsstiller(e): 

Østerbrokomitéen 

ÆNDRINGSFORSLAG 6: Til linje 26-33 

Folkebevægelsen mod EU kæmper vi for national suverænitet. Det gør vi, fordi vi mener og har historiske 
erfaringer for, at nationalstaten er en udmærket ramme for folkestyre og demokrati, der til stadighed har 
kunnet udvikles, gennem grundlovsændringer, lovændringer og nybrud i folkeligt liv. 

Nationalstaten er livsnødvendig for folkestyret og det folkelíge liv. Det er den fordi vi har demokratisk kon-
trol med denne statsform, når den ikke er underlagt besættelsesmagt eller overstatslige strukturer. 

Nationalstaten egner sig for selvbevidste folk, der vil bo i selvstændige lande og derfor har brug for egne 
love og måder at indrette sig på. 

National selvstændighed er ikke ensbetydende med total uafhængighed og afsondrethed fra verden om-
kring os, men vi ønsker selv at vælge, hvordan vi forholder os i de enkelte situationer.anerkender, at den 
danske stat er en nødvendig ramme for demokratiet. Det er ikke det eneste niveau, der er vigtigt. Interna-
tionale aftaler om f.eks. menneskerettigheder, klima og handel er også nødvendige. Andre områder som 
eksempelvis dele af velfærdspolitikken bestemmes bedst på lokalt og regionalt niveau, så de kan tilpasses 
lokale forhold. Tilbage står dog, at staten som institution fortsat er afgørende vigtig. Det er den dels, fordi 
vi har demokratisk kontrol med den, og dels, fordi lande er indrettet forskelligt, og dermed har brug for 
forskellige love. Folkebevægelsen mod EU hævder ikke, at selvstændighed er ensbetydende med uaf-
hængighed af verden omkring os, men vi ønsker muligheden for selv at vælge, hvordan vi forholder os til 
situationen. Det er et valg, som vi ikke har i EU.  

Forslagsstiller(e): 

Henrik Madsen, Kerteminde 
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ÆNDRINGSFORSLAG 7: Til linje 53 i det politiske program 

Det gælder for det første vores monetære politik: 

Begrundelse:  

Så er vi fri for at rette til anden, tredje og fjerde forbehold længere nede i teksten. 

Forslagsstiller(e): 

Indre By/Christianshavn-komitéen 

ÆNDRINGSFORSLAG 8: Til linje 54 i det politiske program 

Den såkaldte euroundtagelse eller -euroforbeholdet betyder, 

Forslagsstiller(e): 

Indre By/Christianshavn-komitéen 

ÆNDRINGSFORSLAG 9: Til linje 64 i det politiske program 

Kampen for bevarelsen og udbygningen af vort mere demokrati - vort folkestyre er vigtig. Derfor er kampen 
mod EU vigtig. for at frigøre os fra EU’s vedholdende bestræbelser på at ensrette landene i EU-Unionen 
uomgængelig. De danske forbehold over for Unionsopbygningen, der kom i stand ved folkeafstemningerne 
i 1992 og 1993 er under pres fra EU for at blive afviklet.  

Kampen mod EU er nødvendig og uomgængelig.  

Forslagsstiller(e): 

Henrik Madsen, Kerteminde 

ÆNDRINGSFORSLAG 10: Til linje 94 i det politiske program 

EU’S GRØNNE POLITIK ER PRÆGET AF KULSORTE LOBBYISTER 

Forslagsstiller(e): 

Østerbrokomitéen 
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ÆNDRINGSFORSLAG 11: Til linje 134-135 

I Folkebevægelsen mod EU har vi ikke noget imod, at folk fra andre lande kommer til Danmark for 134 at 
arbejde. Vi ønsker blot, at Danmark har ret til at kræve lige løn for lige arbejde. Folkebevægelsen mod EU’s 
modstand mod EU’s Indre Marked, med dets bestemmelser om fri bevægelighed for arbejdskraft og kapital 
bl.a. (en modstand videreført fra dengang EU hed Fællesmarkedet), indebærer, at vi er imod, at der kommer 
yderligere folk fra andre lande til Danmark for at arbejde. 

Der er nu op mod mindst 300.000 folk fra især Østeuropa, der fortrinsvis arbejder i landbrug og gartneri, i 
diverse servicefag og i byggebranchen. 

Et så højt antal tal bidrager til den befolkningsudskiftning, som de op imod 500.000 mennesker fra Mel-
lemøsten, Afrika og Sydøstasien, der opholder sig i landet på forskellig baggrund, også bidrager til. 

Denne tilstand er uholdbar og ikke folkeligt bæredygtig 

 -Til Modstand alle Mand - 

Forslagsstiller(e): 

Henrik Madsen, Kerteminde 

ÆNDRINGSFORSLAG 12: Til linje 134-135 

I Folkebevægelsen mod EU har vi ikke noget imod, at folk fra andre lande kommer til Danmark for 134 at 
arbejde. Vi ønsker blot, at Danmark har ret til at kræve lige løn for lige arbejde. I Danmark skal vi kunne 
kræve lige løn for lige arbejde. Derfor mener Folkebevægelsen mod EU, at udenlandske arbejdstager og 
virksomheder skal godkendes af danske myndigheder. 

Begrundelse:  

En konsekvens rettelse. Vi ønsker et opgør med EUs 4 friheder. Dermed har vi også brug for at vi selv bestem-
mer, hvem der arbejder i Danmark. 

Forslagsstiller(e): 

Carsten Rasmussen, Nordfyn 

ÆNDRINGSFORSLAG 13: Til linje 135 i det politiske program 

Vi ønsker blot, at Danmark har ret til at kræve lige løn for lige arbejde og på danske overenskomster. 

Forslagsstiller(e): 

Birte Uhre Pedersen, Indre By/Christianshavn-komitéen 

ÆNDRINGSFORSLAG 14: Til linje 136-139 i det politiske program 

Så længe Danmark er med i EU, vil Folkebevægelsen fortsat støtte ideen om at få skrevet en social protokol 
i traktaterne, der gør op med logikken om, at EU’s fire friheder skal sættes foran alle andre rettigheder. Vi 
finder, at indholdet i et protokollat bør sikre lønmodtagerne og stoppe EU’s indflydelse og indblanding i den 
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danske arbejdsmarkedsmodel. En sådan forbedring af traktaterne synes dog desværre ikke realistisk i nær 
fremtid.  

Begrundelse: 

Formuleringen retter fokus bort fra hensigten om udtræden af EU og vil forlænge pinen med medlemskab af 
EU. 

Forslagsstiller(e): 

Henrik Madsen, Kerteminde 

ÆNDRINGSFORSLAG 15: Til linje 152 i det politiske program 

Med den mængde af frås og spild, der er dokumenteret med EU-midler, er vi ikke i tvivl om, at det var bedre, 
at de blev forvaltet af folkevalgte, hvor der er bedre mulighed for kontrol og udskiftning af folk. 

Begrundelse: 

Der foregår også dårlig forvaltning i Danmark 

Forslagsstiller(e): 

Birte Uhre Pedersen, Indre By/Christianshavn-komitéen 

ÆNDRINGSFORSLAG 16: Til linje 154-156 i det politiske program 

Folkebevægelsen mod EU’s EU-modstand er ikke egoistisk – den er et forsvar for et tillidsfuldt, mellemfol-
keligt, internationalt samarbejde. Vi ønsker, at et selvstændigt Danmark kan deltage i et konstruktivt, de-
mokratisk samarbejde. Det repræsenterer EU ikke. Tværtimod står EU i vejen for det. baserer sig på ideen 
om Nationalstaten, hvor der i vid udstrækning er sammenfald mellem territorium, sprog og familienedarvet 
etnicitet af mennesker, der deler lov og ret og historie, minder og længsler og tro med hinanden - med vilje 
til at beholde og udvikle det man føler og opfatter som deres/vores. 

Nationalitetsideen er en anskuelse af måden at tinge fællesskabstingene på, udviklet i Europa, med skelen 
til det gamle Athen - afbrudt af kejserdømmer og diktaturer, der overskred alle grænser (og indimellem var 
der et par koloniimperier); samt senest afbrudt dels af globalisering og dels af overstatslighed. 

Forslagsstiller(e): 

Henrik Madsen, Kerteminde 

ÆNDRINGSFORSLAG 17: Til linje 171 i det politiske program 

Såfremt EU-Mercosur-aftalen bliver vedtaget, “som blev vedtaget af EU- kommission i 2019, også 
bliver vedtaget af de enkelte EU-lande, støtter Danmark den ekstra afskovning af Amazonas, som bliver 
en direkte konsekvens af handelsaftalen.  

Forslagsstiller(e): 

Indre By/Christianshavn-komitéen 
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ÆNDRINGSFORSLAG 18: Til linje 172-177 i det politiske program 

Opbakningen til EU’s udenrigspolitik betød også, at Danmark var med til at hæve sanktioner mod Belarus 
(Hviderusland) i 2016, da EU174 toppen dengang mente, at Belarus var i gang med en demokratiserings-
proces, hvilket har vist sig at være meget langt fra sandheden. Danmark kan heller ikke trække betalinger 
til EU-lande, som er korrupte og krænker retsstatsprincipper – en frihed, som Norge har. Tværtimod er 
Danmark tvunget til at fortsætte betalinger til sådanne lande som en del af EU-kontingentet. 

Begrundelse: 

afsnittet er uklart. 

(Hvad er det for sanktioner mod Belarus, som Danmark var med til at “hæve” i 2016, og skal Danmark 
bruge EU til at lægge pres på f.eks. Polen og Ungarn ved at “trække betalinger”?) 

Forslagsstiller(e): 

Anders Kock, Aarhus 

ÆNDRINGSFORSLAG 19: Til linje 181 i det politiske program 

Da der var vaccinemangel, reagerede EU ved at besværliggøre eksport og forbyde midlertidig fravigelse af 
patentbeskyttelsen af vacciner. En sådan midlertidig fravigelse ville give de fattige lande mulighed for selv 
at producere vaccine og dermed redde liv.patenter. 

Begrundelse: 

Gør det mere tydeligt hvad patentbeskyttelsen går ud på! Forøvrigt havde EU-parlamentet vedtaget at beskyt-
telsen skulle ophæves. 

Forslagsstiller(e): 

Indre By/Christianshavn-komitéen 

ÆNDRINGSFORSLAG 20: Til linje 183-185 i det politiske program 

I Folkebevægelsen mod EU støtter vi en flygtningepolitik, der er i overensstemmelse med FN’s konventio-
ner. EU’s aftaler med Tyrkiet, Libyen og Marokko har ført til overfyldte lejre og dertil hørende sygdom, sult, 
mistrivsel og brudte konventioner. Danmark bærer et medansvar herfor, så længe vi er med i EU også mu-
liggør et samarbejde med FN i bestemte situationer og indenfor velbeskrevne områder, med angivelse af 
tidshorisont og tidspunkt for genforhandling eller opsigelse af samarbejdsaftaler. 

Forslagsstiller(e): 

Henrik Madsen, Kerteminde 
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ÆNDRINGSFORSLAG 21: Til linje 193 i det politiske program 

EFTA-MEDLEMSKAB ER EN MULIGHEDOPLAGT 

Forslagsstiller(e): 

Indre By/Christianshavn-komitéen 

ÆNDRINGSFORSLAG 22: Til linje 204-208 i det politiske program 

I Folkebevægelsen mod EU går vi ind for et stærkt og forpligtende nordisk samarbejde mellem selvstændige 
stater. Visionen er et samarbejde, hvor der er plads til demokrati og forskellighed. Vi ønsker på længere sigt 
at kunne lave fælles handelsaftaler og fælles minimumstandarder for f.eks. miljø og sundhed. Så tæt nor-
disk samarbejde er først muligt, når flere nordiske lande er uden for EU. Allerede nu kan vi dog sørge for at 
koordinere f.eks. vores klima- og udenrigspolitik inden for rammerne af Nordisk Råd og Nordisk Minister-
råd. vidtstrakt Nordisk Samarbejde mellem de nordiske stater og de nordiske folk. Klima- og udenrigspolitik 
vil helt naturligt være i fokus inden for rammerne af Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. 

Forslagsstiller(e): 

Henrik Madsen, Kerteminde 

ÆNDRINGSFORSLAG 23: Til linje 204-208 i det politiske program 

EU-tilhængere hævder ofte vigtigheden af at sidde med ved bordet. Desværre er det sådan, at så længe Dan-
mark er med i EU, så sidder vi ikke med ved de vigtigste borde. Danmark lader sig ofte repræsentere af EU 
i FN-forhandlinger, hvilket resulterer i et værre kompromis, end det ellers havde været muligt, hvis Dan-
mark deltog selv. Uden for EU får Danmark således muligheden for at intensivere vores tilstedeværelse i 
FN og dermed kunne få en mere aktiv rolle i at løse globale kriser som for eksempel klimakrisen. Danmark 
vil også fremover kunne repræsentere sig selv i WTO og dermed blive en aktiv stemme for retfærdig ver-
denshandel.  

Endelig ville Danmark uden for EU fortsat være med i det europæiske menneskerettighedsfællesskab Eu-
roparådet. I Folkebevægelsen mod EU synes vi, det er vigtigt, at Danmark i langt højere grad prioriterer 
vores medlemskab af Europarådet. I dag henviser Regeringen oftest til EU i spørgsmål om menneskeret-
tigheder i Europa, men EU er ofte relativt handlingslammet i sådanne spørgsmål. Danmark skal hverken 
være en vasalstat i det europæiske menneskerettighedsfællesskab under Europarådet, eller i EU’s menne-
skerettighedshåndtering i forlængelse af EU’s traktatfæstede opfattelse af sig selv som  et Værdifælles-
skab. 

 -Uretten står på lur jo mere Overstatsligheden udstyrer sig med  

Overretslighed og lader undersåtterne pendle mellem diverse domstoles Herodes og Pilatus-. 

Forslagsstiller(e): 

Henrik Madsen, Kerteminde 
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ÆNDRINGSFORSLAG 24: Til linje 225-227 i det politiske program 

I Folkebevægelsen mod EU står vi sammen på tværs af trosmæssige, ideologiske og partipolitiske skel og 
kræver Danmark ud af EU. Vi menersynes, at EU-modstand giver mening for demokratiet og, for miljøet, for 
den danske model og for konstruktivt internationalt samarbejde. 

Forslagsstiller(e): 

Henrik Madsen, Kerteminde 

ÆNDRINGSFORSLAG 25: Til linje 229-231 i det politiske program 

Vi fortæller desuden om de mange alternativer til EU og håber, at det kan inspirere flere til at have modet 
til at sige Nej til EU. Folkebevægelsen appellerer til folkeligt mod og vilje til at gøre op med EU-medlemska-
bet og i stedet skabe nye markeringer for Danmark. 

I kærlighed til land og folk i omskiftelige tider. 

Forslagsstiller(e): 

Henrik Madsen, Kerteminde 
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Sort tekst: Det, der står i forvejen 
Blå og understreget tekst: Forslås tilføjet 
Rød tekst med streg igennem: Forslås slettet  

ÆNDRINGSFORSLAG TIL IDEGRUNDLAGET 

ÆNDRINGSFORSLAG 1: Til linje 41 i idegrundlaget 

Derfor vil Folkebevægelsen mod EU forsvare, at det fortsat skal være arbejdsmarkedets parter, der via frie 
forhandlinger aftaler løn- og arbejdsvilkår på det danske arbejdsmarked. 

Dette forslag er stillet af to forskellige forslagsstillere med følgende begrundelser: 

1. Begrundelse: 

Regeringsindgreb er ikke acceptabelt 

Forslagsstiller(e): 

Birte Uhre Pedersen, Indre By/Christianshavn-komitéen 

2. Begrundelse:  

EU har allerede gjort betydeligt indhug i de frie forhandlinger. Folkebevægelsen skal arbejde for at rulle 
forringelser på dette område tilbage, ikke kun bevare status quo. 

Forslagsstiller(e): 

Nørrebro- og Nordvestkomiteen 

ÆNDRINGSFORSLAG 2: Til linje 54-55 

Folkebevægelsen mod EU opstiller ikke til indenrigspolitiske valg som organisation, men anbefaler at 
stemme på opstillede kandidater, der arbejder for at fremme Folkebevægelsen mod EU’s idégrundlag.  

Begrundelse: 

En sådan tekst er af taktisk karakter. Om vi vil stille op til det ene, eller det andet valg, er hvad den øjeblikkelige 
situation tilsiger os. Derfor vil det være forkert at sætte hindringer i vejen. 

I kampen for at opnå vores mål om udmeldelse af EU, bør vi lade så mange døre som muligt stå åben. 

Forslagsstiller(e): 

Carsten Rasmussen, Nordfyn 
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ÆNDRINGSFORSLAG 3: Til linje 56 i idegrundlaget 

Folkebevægelsen mod EU fremhæver betydningen af, at antallet af EU-mindst 30 modstandere i Folketin-
get er tilstrækkeligt til at kunne hindre vedtagelser om yderligere suverænitetsafgivelse. 

Begrundelse: 

Jvf. § 20 i Grundloven om suverænitets afgivelse. Man behøver ikke være EU- modstander for at være imod 
yderlig suverænitetsafgivelse. 

Forslagsstiller(e): 

Indre By/Christianshavn-komitéen 

ÆNDRINGSFORSLAG 4: Til linje 64 i idegrundlaget 

Folkebevægelsen mod EU er åben for alle, der kan støtte og arbejde for dette idégrundlag, og henvender sig 
til alle, der ikke ønsker Danmark forvandlet til en delstat i et stadig snævrere EU.  

Begrundelse: 

Blot for at præcisere, af Folkebevægelsen er en bevægelse, ikke fx en Facebook-gruppe. 

Forslagsstiller(e): 

Nørrebro- og Nordvestkomiteen  
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Sort tekst: Det, der står i forvejen 
Blå og understreget tekst: Forslås tilføjet 
Rød tekst med streg igennem: Forslås slettet  

ÆNDRINGSFORSLAG TIL ÅRSPLANEN 

ÆNDRINGSFORSLAG 1: Til linje 4 

Kun når alle – komitéer, de kollektive medlemmer, enkeltmedlemmer, ledelse og ansatte – giver deres bi-
drag til at føre den ud i livet, bliver vi i stand til at løfte de opgaver, vi står over for. 

Begrundelse: 

Det er vigtigt, at vi husker de kollektive medlemmer, og at de bliver inddraget i arbejdet. 

Forslagsstiller(e): 

Svend Erik Christensen, Roskildekomiteen 

ÆNDRINGSFORSLAG 2: Til linje 18 

Lokalkomiteerne opfordres til – iI samarbejde med sekretariatet – at arrangerer  lokalkomiteerne debatar-
rangementer rundt omkring i landet … 
Begrundelse: 

Det er store forventninger at stille til komiteerne at gennemføre lokale jubilæumsmøder, da der også er flere 
andre forventninger til komiteerne i årsplanen. Vi ved også, at der har været meget lidt aktivitet rund omkring 
i komiteerne under coronaen, og det stort set endnu ikke er lykkes at få den op i omdrejninger. I stedet bør det 
være noget, som lokalkomiteerne tilbydes. 

Forslagsstiller(e): 

Svend Erik Christensen, Roskildekomiteen 

ÆNDRINGSFORSLAG 3: Til linje 38 

Indsamlingen kræver hele organisationens deltagelse og netværk. Det er vigtigt at kollektive medlemmer 
søges inddrages aktivt i arbejdet med at skaffe vælgererklæringer. Ligeledes bør der arbejdes målrettet 
med, at der gennemføres særlige aktiviteter i de geografiske områder, hvor EU-modstanden står stærkt, og 
hvor Folkebevægelsen er svag. 

Begrundelse: 

Det er vigtigt, at vi husker de kollektive medlemmer, og at de bliver inddraget i arbejdet. Ligesom det er vigtigt, 
at vi har fokus på de store geografiske områder, hvor EU modstanden er stor, men hvor Folkebevægelsens 
komiteer enten er svage eller ikke eksisterende. Det er fx Lolland-Falster og Nordvestsjælland. Men også 
mange områder i det øvrige land. 

Forslagsstiller(e): 
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Svend Erik Christensen, Roskildekomiteen 

ÆNDRINGSFORSLAG 4: Til linje 73-76 

Afholde fire landsdækkende aktivitetsdage i 2022 (én i hvert kvartal), hvor alle komitéer (så vidt muligt) er 
aktive i deres lokalområder med eksempelvis gadeuddeling af materialer, husstandsomdeling af materialer 
eller andre lignende aktiviteter, som komitéerne selv finder på. MAlle medlemmer i komitéerne inviteres til 
at deltage.  

Begrundelse: 

Det er store forventninger at stille til komiteerne at gennemføre fire aktivitetsdage i 2022, da der også er flere 
andre forventninger til komiteerne i årsplanen. I stedet bør det blødes op til aktionsdage uden egentlige antal. 
Landsledelsen bør løbende vurdere antallet ud fra de erfaringer, som er inddraget med den første aktionsdag. 

Forslagsstiller(e): 

Svend Erik Christensen, Roskildekomiteen 

ÆNDRINGSFORSLAG 5: Til linje 91 

Lokalkomiteerne opfordres til – iI samarbejde med sekretariatet – at arrangerer  lokalkomiteerne debatar-
rangementer om EU’s klimapolitik 

Begrundelse: 

Det er store forventninger at stille til komiteerne at gennemføre lokale møder om klima, da der også er flere 
andre forventninger til komiteerne i årsplanen. Vi ved også, at der har været meget lidt aktivitet rund omkring 
i komiteerne under coronaen, og det stort set endnu ikke er lykkes at få den op i omdrejninger. I stedet bør det 
være noget, som lokalkomiteerne tilbydes. 

Forslagsstiller(e): 

Svend Erik Christensen, Roskildekomiteen 

ÆNDRINGSFORSLAG 6: Til linje 103 

Lokalkomiteerne opfordres til – iI samarbejde med sekretariatet – at arrangerer  lokalkomiteerne debatar-
rangementer om EU’s militære udvikling 

Begrundelse: 

Det er store forventninger at stille til komiteerne at gennemføre lokale møder om EU’s militære udvikling, da 
der også er flere andre forventninger til komiteerne i årsplanen. Vi ved også, at der har været meget lidt aktivitet 
rund omkring i komiteerne under coronaen, og det stort set endnu ikke er lykkes at få den op i omdrejninger. I 
stedet bør det være noget, som lokalkomiteerne tilbydes. 

Forslagsstiller(e): 

Svend Erik Christensen, Roskildekomiteen 
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Sort tekst: Det, der står i forvejen 
Blå og understreget tekst: Forslås tilføjet 
Rød tekst med streg igennem: Forslås slettet  

ÆNDRINGSFORSLAG TIL INDKOMNE FORSLAG 

ÆNDRINGSFORSLAG TIL FORSLAG 4 

ÆNDRINGSFORSLAG 1: Til titel + linje 1-3 

FORSLAG 4: Udvalg skal undersøge mulighederne for påvirkning afopstilling til Folketinget 
Landsmødet pålægger landsledelsen at nedsætte et udvalg, som skal undersøge hvordan Folkebevægel-
sen mod EU bedst muligt kan påvirke Folketingets holdninger på EU-området.’s mulighed for at stille op 
til et Folketingsvalg. 
Undersøgelsen skal indeholde en analyse over vores mulighed for at agere i dansk politik, herunder argu-
menter for og imod at opstille til Folketinget samt forskellige samarbejdsmodeller ift. tilsluttede partier, 
der enten opstiller til Folketinget eller forsøger at blive opstillingsberettigede. 
Hvad skal ligge til grund for vores samarbejde og eventuelle stemmeafgivninger i Folketinget? 

Undersøgelsen skal forelægges landsmødet 20232 eller 20243. 

Begrundelse: 

Det er et demokratisk problem, at flertallet i Folketinget ikke repræsenterer befolkningen på EU-området. De 
danske undtagelser i EU – de såkaldte forbehold - bliver konstant underminerede. Det gælder f.eks. Danmarks 
indlemmelse i eurolandendes finanspagt, der svækker euro-forbeholdet og Danmarks indlemmelse i EU’s for-
svarsfond, der svækker forsvarsforbeholdet. Undtagelserne kom heller ikke til at spille den rolle, som det blev 
lovet befolkningen i forbindelse med det nationale kompromis efter Danmarks nej til EU (Maastricht-traktaten) 
i 1992. At vi ikke fik folkeafstemninger om Nice-traktaten, Lissabon-traktaten og Finanspagten er også klare 
eksempler på, at flertallet i Folketinget har givet EU mere magt på bekostning af det danske folkestyre uden at 
spørge befolkningen.  

Forslagsstiller(e): 

Susanna Dyre-Greensite og Lave K. Broch
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ÆNDRINGSFORSLAG TIL ÆNDRINGSFORSLAG TIL VEDTÆGTER 

ÆNDRINGSFORSLAG 1: Til ændringsforslag 1 

Landsledelsen forslag om at ændre §6, stk 5:linje 88 til kun at stemme på 8 ud af de 15. 

ÆNDRINGSFORSLAG 1:§6, stk 5: linje 88. Forslaget fastholdes i sin nuværende form. 

Ved valget stemmes på 15 af de opstillede kandidater. 

Begrundelse:  

Jeg fastholder mit synspunkt fra 2019, om at der skal stemme på det fulde antal kandidater, som er 15, hvor 
Landetmødet vedtog det. Jeg mener, at det er det mest demokratiske, at man stemmer på det fulde antal kan-
didater og ikke kun på 8. Folkebevægelsen er en demokratisk bevægelse, og jeg mener ikke, at vi skal åbne op 
for taktiske afstemninger, som jeg mener, det vil blive, ved kun at stemme på 8. 

Forslagsstiller(e) 

Forslagsstiller(e): 

Birte Uhre Pedersen, Indre By/Christianshavn-komitéen 
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