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LANDSMØDE 2021 

FORSLAG TIL DAGSORDEN LM21 
LØRDAG 

Kl. 11: Indskrivning 

Kl. 12: Åbning af landsmødet 

Kl. 13: #KV21 tema: Panelsamtale om, hvordan EU påvirker kommunerne. 

Kl. 13.30: Fremlæggelse af politisk beretning (v/ formanden) og organisatorisk beretning (v/ 

sekretariatslederen). Diskussion og afstemning. 

Pause 

Fremlæggelse af idegrundlag. Diskussion og afstemning. 

Fremlæggelse af politisk program. Diskussion og afstemning 

Pause 

Internationale hilsner 

Fremlæggelse af forslag om opstilling. Diskussion og afstemning. 

Kl. 19: Festmiddag 

SØNDAG 

Kl. 9.00: Morgensang 

Fremlæggelse af årsplan. Diskussion og afstemning. 

Øvrige indkomne forslag 

Ændringsforslag til vedtægter 

Valg af Landsledelse 

Kl. 12:45: Frokost 

Internationale hilser 

Uddeling af den internationale træskopris 

Regnskab, budget og valg af revisor 

Præsentation af landsledelsen 

14:45: Afslutning og tak for i år 

15-16: Møde i den nyvalgte Landsledelse
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LANDSMØDE 2021 

FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN FOR 1 

LANDSMØDET 2021 2 

Folkebevægelsens landsmøde 30.-31. oktober 2021 3 
Katrinebjergskolen, Katrinebjergvej 60, 8200 Aarhus 4 

1. Ved landsmødets start vælges fire dirigenter, der leder hele landsmødet, og et redaktionsudvalg5 

på maksimalt fem medlemmer til færdiggørelse af landsmødets udtalelser.6 

2. Deltagerne anmoder skriftligt om at få ordet under debatten.7 

3. Taletiden under debatten begrænses til højst tre minutter første gang og to minutter anden8 

gang. Dirigenterne kan tillade korte bemærkninger af højst ét minuts varighed, såfremt det kan9 

fremme debatten.10 

a. Udvalg får seks minutters taletid til fremlæggelse af en beretning.11 

4. Forslagsstillere får seks minutters taletid til fremlæggelse af forslag. Ændringsforslag til12 

rettidigt indsendte forslag (som ikke er indleveret til Forretningsudvalget senest 2 dage før13 

landsmødets start) kræver underskrift af 5 delegerede og skal indleveres inden et af dirigenterne14 

fastsat tidspunkt. Alle ændringsforslag bekendtgøres af dirigenterne før forslagene behandles15 

og såvel forslag som ændringsforslag debatteres under et under behandlingen af de enkelte16 

forslag, alt under dirigenternes ledelse.17 

5. Dirigenterne kan foreslå taletiden nedsat, samt foreslå talerlisten lukket. Nedsættelse af18 

taletiden skal varsles, således at de tre førstkommende talere får tildelt taletid i henhold til stk.19 

3.20 

6. Hvis en delegeret anmoder om skriftlig afstemning, skal afstemningen være skriftlig.21 

7. Stedet, hvor landsmødet afholdes, skal være røgfri.22 
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LANDSMØDE 2021 

PROCEDURE FOR ÆNDRINGSFORSLAG 
Ændringsforslag (med begrundelse) til de stillede forslag kan stilles af enhver delegeret og skal være 
Forretningsudvalget i hænde senest to dage før landsmødet, hvorefter de ved landsmødets åbning ud-
deles til de delegerede og til dirigenterne, som dermed kan tilrettelægge behandlingen bedst mulig. 

Iht. det forslag til forretningsorden for landsmødet, som landsledelsen foreslår, vil det dog være mu-
ligt at stille yderligere ændringsforslag på selve mødet, hvis de underskrives af mindst fem delegere-
de. 

5



LANDSMØDE 2021 

DELTAGERLISTE 

Navn Komité/Organisation 

Allan Krautwald Svendborg 
Allan Søborg Shamaa Kig & Lyt 

Anders Koch Århus 

Anders Liljensøe Assens 

Ann-Selena Cailloux Brønshøj/Husum 

Annette Mørk KBH Nordvest 

Arne Gørges Fredericia/Vejle 

Arne Paul Lennartz KBH Nørrebro 

Bengt-Åke Berg Folkrörelsen Nej Till EU 

Benny Pieszak Østfyn 

Bent Ove Pedersen Silkeborg 

Bente Kristine Hay Sørensen Ballerup/Herlev 

Berit Bro Amager 

Birgit Olesen Århus 

Birgit Sørensen Amager 

Birte Uhre Pedersen Christianshavn/Indre By 

Birthe Sørensen Kommunistisk Parti (KP) 
Bo Møller Vestegnen 

Bo Winding Valby 

Brian Andersen Jammerbugt 

Carl-Aage Jensen Amager 

Carsten Rasmussen Nordfyn 

Christian Thygesen Viborg 

Cornelius Fabian Ousted Perrier Ungdom Mod EU 

Ditte Staun Skive 

Ditte Marie Gyldenberg Ovesen Amager 

Eddie Bang Køge/Stevns 

Elin Søborg Kig & Lyt 

Elisabeth Bergsøe Køge/Stevns 

Elma Lindberg Vestsjælland/Kalundborg 

Elna Helene Dyre Gentofte/Hellerup 

Elsebeth Kaufholz KBH Nordvest 

Erik Insula Valby 

Ester Christiansen Aalborg/Nørresundby 

Eva Hallum Valby 

Franz Krejbjerg Århus 

Frederikke Hellemann Enhedslisten 

Gerhard Wehlitz Hillerød 

Gert Lundø Hansen Viborg 

Gitte Madsen Jammerbugt 

Gitte Thomsen Aalborg/Nørresundby 

Gunna Gustafsson Frederikssund/Egedal 
Gunnar Kay Djursland 

Gunnar Poulsen Jammerbugt 

Gustav Sieg Sørensen Thy/Mors 

Gyvel Kallan Svendborg 

Hanne Koch Frit Norden 

Hanne Micheelsen Christianshavn/Indre By 

Hans Nielsen Bornholm 
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Hans Kristian Steffensen Herning 

Hasse Grandjean A-Klubben BJMF
Helge Knudsen KBH Nørrebro 

Helle Bruun Valby 

Helle Hagenau Nei Til EU 

Henning Møllegaard Esbjerg / 3F Esbjerg 

Henrik Hedin Danmarks Kommunistiske Parti (DKP) 
Henrik Madsen Østfyn 

Henrik Nedergaard Svendborg 

Ib Petersen Murersvendeforeningens Stiftelse 

Inge Høgh Silkeborg 

Inge Søborg Hvidovre 

Ingrid Nielsen Jammerbugt 

Ingrid Seidenfaden Roskilde 

Jakob Lindblom Århus 

Jan K. Højen Jammerbugt 

Jan Mortensen Halsnæs 

Jannik H. Larsen Hillerød 

Jean Thierry KBH Nordvest 

Jens Kristiansen Bornholm 

Jesper Morville Gentofte/Hellerup 

Jo Falk Nielsen Århus 

Johanne Langdal Rindsig Viborg 

John Christensen KBH Østerbro 

John Littau Esbjerg 

Johnny Mathiesen A-Klubben BJMF
Jonas Holmvard Odense 

Jonna Kjær-Nielsen Aalborg/Nørresundby 

Jytte Svensson Kommunistisk Parti (KP) 
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Karen Nygård Århus 

Karen Sunds Djursland 

Karin Amelung Svendborg 

Karina Rohr Sørensen Brønshøj/Husum 

Kathrine Klok Due Århus 

Kim Bilfeldt Halsnæs / BJMF 

Kim Holm Horsens 

Kim Holm Assens 

Kim Lykkegaard KBH Nordvest 

Kirsten Bilfeldt Halsnæs 

Kirsten Annette Christensen Amager 

Kit Aastrup Århus 

Klaus Fink Hvidovre 

Kristian Kaa Frederikssund/Egedal 
Lars Emanuel Amager 

Lars Frederiksen Murerbrancheklubben BJMF 

Lars Lindgaard Murerbrancheklubben BJMF 

Lars Rindsig Viborg 

Lars Østergaard Møller Ballerup/Herlev 

Lave Broch Bornholm 

Leif Kajberg Gentofte/Hellerup 

Lis Jensen Jammerbugt 
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Luise Hemmer Pihl Djursland 

Mads Lieberkind Amager 

Magnus Falko Roskilde 

Martin Christensen Århus 

Martin Minka Jensen Danmarks Kommunistiske Parti (DKP) 
Merete Christoffersen Viborg 

Mette Langdal Kolding 

Michael Bøgelund Rützou Randers 

Michael Krogh Andersen Roskilde 

Mikael Betzer Kolding 

Mikael Villum Winther Amager 

Mona Jensen KBH Nordvest 

Morten Godtkjær Larsen Haslev 

Niels Vasland Eriksen Amager 

Niels Winther Vestsjælland/Kalundborg 

Niels Jørgen Bæk Paulsen Sønderjylland 

Niels Jørgen Lambertsen Esbjerg 

Niels Jørn Christensen Jammerbugt 

Nikolai Aamand Ungdom Mod EU 

Olaf Zinck Christianshavn/Indre By 

Ole Gleerup KBH Østerbro 

Ole Eivind Hansen KBH Østerbro 

Ove Andersen Herning 

Paul Jentzsch Murersvendene Århus 

Peer Westen Pedersen Frederiksberg 

Per Nielsen Århus 

Per Nielsen Kollektivt Medlem 

Per Aabel Frederiksberg 

Per Ole Bjerregaard Nielsen Helsingør 

Peter Nansen Svendborg 

Poul Andersen Randers 

Poul Gerhard Kristiansen Retsforbundet 

Rene A. H. Holmvard Odense 

Rikke G. F. Carlsson Kommunistisk Parti i Danmark (KPID) 
Sara Hejl Randers 

Steen Lund Amager 

Stig Falkenblad Ballerup/Herlev 

Susanna Dyre-Greensite KBH Østerbro 

Sven Skovmand Djursland 

Sven-Erik Simonsen Valby 

Svend Erik Christensen Roskilde 

Søren Larsen Hillerød 

Thomas C. Thomsen Aalborg/Nørresundby 
Thorkil Sohn Midt- og Vestjylland 
Tommy Damgaard Odense 
Tscherning Johansen BJMF 
Tue Sylvest Brønshøj/Husum 
Vagn Christensen Sønderjylland 
Vivian Hanssen Jammerbugt 
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POLITISK BERETNING 1 

EU-integrationen er taget til med en større fart under coronakrisen, end de fleste kunne have forudset inden 2 
coronakrisen. Det er heldigvis blevet mødt med en del modstand herhjemme, og den fornyede modstand er 3 
formentlig en af forklaringerne på Folkebevægelsen mod EU’s flotte medlemsfremgang siden sidste 4 
landsmøde. EU’s udvikling har også givet Folkebevægelsen mod EU en række nye opgaver. 5 

CORONA SOM LØFTESTANG FOR MERE EU 6 

Under coronakrisen fik EU fælles gældoptagelse, nye skattelignende indtægter, et markant større dansk 7 
kontingentbidrag og starten på en sundhedsunion. Alle de initiativer var ikke nye ideer. Det har alt sammen 8 
været noget, EU-toppen ønsket i årevis. Det var for det meste også noget, der ikke virkede realistisk at 9 
gennemføre inden krisen på grund af folkelig modstand mod en stadig snævrere union. EU-toppen benyttede 10 
coronakrisen som et argument for, at initiativerne var nødvendige, og det lykkedes at komme igennem med 11 
dem. 12 

Det har været Folkebevægelsen mod EU’s opgave at vise, at krisen ikke forbedres af, at vi har fået meget mere 13 
EU. Tværtimod kom de bedste svar på krisen, når EU blandende sig udenom; det mest fornuftige EU gjorde 14 
under krisen var at suspendere de almindelige regler for offentlige udgifter og statsstøtte, så landene fik 15 
mulighed for at reagere selv. 16 

Folkebevægelsen mod EU har også påpeget det problematiske i alle de nye tiltag. Den fælles gældsoptagelse 17 
binder Danmark meget mere til EU og til EU’s finanspolitiske regler, end vi har været før. De nye skattelignende 18 
EU-indtægter, som i første omgang er indført som en plastikafgift, er et stort symbolsk skidt nærmere en EU-19 
føderation, som befolkningen ikke ønsker. Danmarks forhøjede EU-kontingent bidrager blandt andet til 20 
kæmpeoverførsler til regeringerne i Polen og Ungarn i en tid, hvor de bevæger sig længere og længere væk fra 21 
demokratiske principper. Modsat Norge har vi ikke haft mulighed for at tage afstand fra denne udvikling men i 22 
stedet støttet den økonomisk. 23 

Endeligt er en ensretning af sundhedsvæsnerne i EU og et pandemiberedskab, der vægter fri bevægelighed 24 
over grænserne over folkesundheden det sidste, landene har brug for, skulle vi blive ramt af en ny pandemi. 25 
EU’s fælles vaccinekøb forsinkede desuden processen med at få borgerne i EU vaccineret. I Danmark havde vi 26 
heldigvis en yderst effektiv udrulning af vaccinerne, når de endelig kom. Meget tyder dog på, at vi havde været 27 
bedre tjent med at forhandle sammen med for eksempel de nordiske lande. 28 

De temaer har Folkebevægelsen mod EU diskuteret i artikler, i radioen, på webinarer og, da det igen blev muligt, 29 
til fysiske borgermøder. Vi har også produceret uddelingsmateriale om emnerne. Responsen har været positiv. 30 
Når det i sommeren 2020 blev klart, at Danmark skulle stifte fælles gæld med EU-landene og betale mere i 31 
EU-kontingent, mærkede vi særligt meget sympati for vores synspunkter. Det var i denne periode, at vi fik flest 32 
nye medlemmer. 33 
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KAMPEN OM MINDSTELØN ER BEGYNDT 34 

Et andet område, hvor EU nu forsøger at få ny magt, er på lønområdet. Til trods for, at der egentlig står i 35 
Lissabontraktaten, at EU ikke må blande sig i lønforhold, har EU-Kommissionen fremlagt et forslag om en 36 
lovbestemt mindsteløn. Gennemførslen af denne ville underminere den danske arbejdsmarkedsmodel. Den 37 
ville fjerne en del af incitamentet for arbejdstagere at melde sig ind i en fagforening og for arbejdsgivere at 38 
tegne overenskomst. Lønniveauet ville med al sandsynlighed falde i Danmark. Tiltaget ville heller ikke være 39 
nogen garanti for bedre forhold i andre lande. Landene i EU, som har lovbestemt mindsteløn, klarer sig generelt 40 
ikke lige så godt som lande, hvor løn og arbejdsforhold afgøres ved overenskomstforhandlinger. 41 

Folkebevægelsen mod EU har mange allierede i kampen mod EU’s mindsteløn. Alle partier i Danmark med 42 
undtagelse af Radikale Venstre er imod forslaget, og det er stort set alle fagforeninger og 43 
arbejdsgiverorganisationer også. Folkebevægelsen mod EU har haft held med samarbejde med mange 44 
forskellige partier og organisationer for at oplyse om de skadelige effekter af EU’s mindstelønsdirektiv. Vi har 45 
lavet videoer, videomøder og uddelingsmateriale om emnet. 46 

Det er stadig muligt at stoppe direktivet, da det endnu ikke er blevet stemt igennem i EU-Parlamentet eller i 47 
Rådet. De første forsøg på at stoppe direktivet, blandt andet at Danmark rejste et såkaldt ”gult kort” over for 48 
Kommissionen, har ikke virket. Folkebevægelsen mod EU vil fortsætte presset og har også talt for et 5. 49 
forbehold – nemlig et arbejdsmarkedsforbehold – skulle direktivet vedtages mens vi endnu er medlemmer af 50 
EU. 51 

EU TAGER STADIG IKKE KLIMAKRISEN ALVORLIGT 52 

Vi står ikke alene overfor et mere magtfuldt EU men også et EU, der fortsat ikke tager klimakrisen alvorligt. 53 
Kulsorte lobbyister præger stadig EU’s politik mere, end den stadig mere klimabevidste befolkning gør. Den 54 
største enkelte del af budgettet er fortsat landbrugsstøtten, som trods løfter om det modsatte er stort set 55 
uændret fra EU’s side. Dermed har landbrugsstøtten endnu et meget stort CO2-aftryk og negative 56 
konsekvenser for biodiversiteten. EU yder derudover fortsat støtte til fossile brændsler, og definerer fortsat 57 
ikke-bæredygtige energikilder som biobrændsel som grøn energi. EU-Kommissionens grønne pagt og 2030-58 
planen ”Fit for 55” er udtryk for en markant mindre ambitiøs politik, end borgerne ønsker, at deres folkevalgte 59 
fører. Derudover indgår EU fortsat klimaskadelige handelsaftaler. 60 

Samtidig er EU ofte en forhindring for, at enkelte lande kan gå forrest. For eksempler har der længe været flertal 61 
i det danske Folketing for at udfase salget af diesel- og benzinbiler. Det må vi dog ikke for EU’s indre marked. 62 
Danmarks handlekraft ved internationale klimaforhandlinger svækkes også af, at vi ofte er repræsenteret af 63 
EU ved disse. Ligeledes er dansk indflydelse på vores internationale handelsaftaler minimal, da EU-64 
Kommissionen forhandler dem på vores vegne. 65 

Under valget i 2019 blev EU præsenteret som en vigtig del af løsningen på klimakrisen. Gennem 66 
uddelingsmateriale, webinarer og møderækker om EU og klimaet har Folkebevægelsen mod EU forsøgt at vise, 67 
at EU i højere grad er en del af problemet end løsningen. Klima- og miljøemner har været en god måde at få 68 
særligt nye målgrupper i tale om EU’s grundlæggende problemer. 69 
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VORES FORBEHOLD TRUES 70 

Siden sidste landsmøde har Folkebevægelsen mod EU også brugt tid på at sætte fokus på, hvordan vores 71 
danske EU-forbehold trues og undermineres. Eksempelvis skal Danmark trods vores forsvarsforbehold betale 72 
over en milliard kroner til EU’s forsvarsfond i denne budgetperiode. Derudover skal vi betale flere hundrede 73 
millioner til EU’s nye såkaldte ”fredsfacilitet”, som blandt andet finansierer våben og kamptræning til tredje 74 
landes militære styrker. Herhjemme er der desuden blevet udtrykt ønske fra oppositionen om helt at afskaffe 75 
forsvarsforbeholdet. 76 

De temaer har Folkebevægelsen mod EU ligeledes reageret på ved at deltage i debatter, arrangere møder, 77 
skrive artikler og lave podcastafsnit og uddelingsmateriale om emnet. Vi finder, at der generelt mangler 78 
oplysning om, hvor meget vores forsvarsforbehold tilsidesættes, hvad EU’s forsvarspolitik egentlig består af, 79 
og om hvordan vi samarbejder med lande i og uden for EU på forsvarsområdet i dag. Det har været og forsætter 80 
med at være en vigtig opgave for Folkebevægelsen mod EU at sprede viden om dette. 81 

Trods vores euroforbehold knyttes Danmark også tættere og tættere til euroen. Mange politiske iagttagere så 82 
genopretningsfonden som et forsøg på at redde euroen. Danmark er også underlagt mange af de samme 83 
finanspolitiske regler som eurolandene, da Folketinget for snart ti år siden valgte at tiltræde finanspagten. 84 
Budgetloven, den danske implementering af finanspagten, er blevet en stor politisk og økonomisk 85 
spændetrøje. 86 

Vores euroforbehold betyder, at Danmark ikke behøver at være med i finanspagten. Det har været særligt 87 
vigtigt at belyse her i 2021, da det er kommunal- og regionsvalgsår, og finanspagten (via budgetloven) fylder 88 
meget i dansk lokalpolitik. Derfor har vi arrangeret debatmøder og lavet uddelingsmateriale om dette emne. 89 
Finanspagten er et meget tydeligt billede på, hvor meget EU egentlig blander sig i dansk politik. Det er derfor 90 
også et vigtigt emne at slå på, når vi skal forklare, hvorfor vi vil ud af EU. 91 

EU-MODSTAND EFTER BREXIT 92 

Til trods for EU-modstandens mange gode argumenter og EU’s upopulære udvikling, har EU-modstanden det 93 
ikke nemt i Danmark i dag. Medmindre folk præsenteres for klare alternativer som øget nordisk samarbejde, 94 
ønsker langt de fleste danskere ikke at forlade EU. En af årsagerne er, at briternes exit fra EU opfattes negativt 95 
blandt de fleste. 96 

Folkebevægelsen mod EU har forsøgt at belyse de mange gode sider ved brexit, som ikke får lov til at fylde så 97 
meget i det generelle mediebillede. Briterne har fået langt mere demokratisk kontrol med deres politik, end de 98 
havde, når de var medlemmer af EU. Den nye politiske magt har de folkevalgte for eksempel brugt til at 99 
omlægge landbrugsstøtten på en måde, der ikke havde været mulig inden for EU, og som tager større hensyn 100 
til miljøet. Den britiske økonomi klarer sig også langt bedre end mange forudså, at den ville. Coronakrisen har 101 
selvfølgelig ramt Storbritannien hårdt, men den internationale valutafond forudsiger større økonomisk vækst 102 
for Storbritannien end for EU i den kommende periode. 103 
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Det er samtidig en kendsgerning, at Storbritanniens exit fra EU ikke har været en nem, ukompliceret eller 104 
specielt skøn proces. Briterne var ikke klare nok på, hvad de ønskede, der skulle komme i stedet for EU. Det kan 105 
vi lære noget af i Danmark: Det er enormt vigtigt at italesætte alternativerne. Der har også været nogle 106 
udfordringer med at forstå de nye toldregler, noget kødannelse på motorvejene og besvær omkring de nye 107 
regler for arbejdstilladelser. Efter at begge sider er blevet vant til de nye regler, forventer vi ikke, at de 108 
udfordringer vil fortsætte i lige så høj grad. Tværtimod så vi handlen mellem EU og Storbritannien begynde at 109 
stige igen allerede måneden efter den nye handels- og samarbejdsaftale var trådt i kraft. Det ændrer dog ikke 110 
ved, at de negative historier har fyldt mest i medierne herhjemme. 111 

I Folkebevægelsen mod EU står vi fast på, at vi vil ud af EU. Derfor gør vi noget ud af dels at forsøge at nuancere 112 
Brexit debatten og dels at tydeliggøre, at et dansk exit fra EU nødvendigvis ville se anderledes ud end 113 
Storbritanniens exit. Vi har i den sidste periode også valgt at fokusere meget på, hvad vi vil, når nu vi ikke vil EU. 114 
Vi bestræber os på at nævne, hvordan et givent område, som vi kritiserer EU for, enten kunne løses bedre lokalt 115 
eller nationalt i Dsanmark eller i et andet internationalt forum som EFTA, Norden, Europarådet eller FN. 116 

AFRUNDING 117 

EU’s udvikling mod en stadig snævrere union er blevet endnu mere tydelig end før. Folkebevægelsen mod EU 118 
har derfor haft politiske emner nok at tage fat i de sidste par år, når vi har skullet forklare, hvorfor vi vil ud af 119 
EU. Det har været og er en stor opgave at kommunikere alle de gode grunde der er til at være EU-modstander. 120 
Vi forsætter kampen og arbejdet for en endnu større medlemsfremgang frem til næste landsmøde. 121 
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LANDSMØDE 2021 

ORGANISATORISK BERETNING 2020-21 1 

2020 og 2021 har uden tvivl været nogle udfordrende år for Folkebevægelsen mod EU, både for bevægelsens 2 
medlemmer og aktiviteter, men ikke mindst også for de ansatte på landssekretariatet. Både COVID-19, flytning 3 
af sekretariatet og rigtig mange arbejdsopgaver til meget få ansatte har givet mange udfordringer. 4 

Meget positivt har der da også været, og Folkebevægelsen mod EU har blandt andet fået en større økonomisk 5 
treårig bevilling fra Europa-Nævnet, der har givet en ekstra fuldtidsansat, og trods nedlukningerne har komité-6 
erne været flittige med husstandsomdeling samtidig med, at der også er kommet flere nye medlemmer. 7 

SEKRETARIATET 8 

Sekretariatet har på nuværende tidspunkt tre fastansatte: Kirsten, Ditte Marie og Susanna. 9 

Kirsten Bilfeldt har været ansat som bogholder siden januar 2020. Hendes primære ansvar og arbejdsopgaver 10 
er bogholderi og regnskab. 11 

Ditte Marie Gyldenberg Ovesen har været ansat siden september 2018, først som politisk rådgiver for Rina 12 
Ronja Kari og efter EP-valget som sekretariatsleder. Hendes primære ansvar og arbejdsopgaver er det organi-13 
satoriske, herunder den generelle sekretariatsdrift, medlemskontakt, udsendelse af medlemspost, vedligehol-14 
delse/opdatering af hjemmesiden, Folkebevægelsen mod EU’s Facebookside og koordinering af frivillige. 15 

Susanna Dyre-Greensite har været ansat siden marts 2021 som projektleder for Folkebevægelsen mod EU’s 16 
Pulje A-projekter. Hendes primære ansvar og arbejdsopgaver er bevillingerne fra Europa-Nævnet. 17 

I efteråret 2020 var Mads Lieberkind, tidligere politisk rådgiver for Rina Ronja Kari, ansat i to måneder for at af-18 
laste sekretariatet, da der både skulle arrangeres landsmøde, der (grundet COVID-19) i stedet for blev til en on-19 
line landskonference, da Ditte Marie med hjælp fra Kjeld Richter-Mikkelsen i samme periode arbejdede på en 20 
stor og tidskrævende ansøgning til Europa-Nævnets Pulje A. 21 

NYE LOKALER OG RENOVERING 22 
I efteråret 2019 flyttede Landssekretariatet fra Tordenskjoldsgade i Indre By til Lyngbyvej 42 på Østerbro, hvor 23 
vi nu deler lokaler med Retsforbundet. Det var et langt og sejt træk, og der var meget, der skulle gøres. 24 

Netop som Ditte Marie og Kirsten var kommet på plads på Lyngbyvej, skulle døre og vinduer i stueetagen skif-25 
tes, og der måtte rykkes rundt igen. Udskiftning af døre og vinduer var dog nødvendigt. I foråret 2021 blev før-26 
stesalen på sekretariatet renoveret. 27 

I forbindelse med flytningen skal der lyde en særlig tak til en håndfuld af bevægelsens frivillige, herunder Birte 28 
Uhre, Søren Larsen, Eva Hallum, Hanne Micheelsen og Lars Østergaard. 29 

SEKRETARIATET UNDER NEDLUKNINGEN 30 
Under nedlukningerne i foråret og efteråret 2020 arbejdede Ditte Marie og Kirsten primært hjemmefra. Sekre-31 
tariatstelefonen var åben som normalt, og der kom mange opkald fra især medlemmer om både stort og småt. 32 
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Nedlukningerne gav en meget velkommen anledning til at få styr på både større arbejdsopgaver og andre små-33 
ting, der længe har ventet på at blive løst. Blandt andet en grundig oprydning og opdatering af både hjemmesi-34 
den og webshoppen. 35 

TRAVLT PÅ SEKRETARIATET 36 
Sekretariatet har travlt, og de ansatte har ofte overarbejde, hvor det efterfølgende kan være svært at finde tid 37 
til afspadsering. Dette skyldes rigtig mange arbejdsopgaver, en aktiv organisation og mange arrangementer. 38 
De ansatte arbejder ofte både aften og weekend. 39 

Sekretariatet og telefonen holder åbent for besøg og opkald tirsdag, onsdag og torsdag, mens mandag og fre-40 
dag er afsat til, at de ansatte kan arbejde uforstyrret og eventuelt afspadsere som kompensation for overarbej-41 
de. 42 

Det er til tider uklart, hvilke opgaver der burde løses af forretningsudvalget og landsledelsen, og disse opgaver 43 
lander derfor ofte på sekretariatet, der i forvejen har meget travlt. Der er således havnet flere opgaver på sekre-44 
tariatet, end de ansatte har kunnet løse indenfor almindelig arbejdstid, og behovet for et arbejdende forret-45 
ningsudvalg og en arbejdende landsledelse er derfor blevet meget tydeligere. 46 

FRIVILLIGE PÅ SEKRETARIATET 47 
Birte Uhre og Eva Hallum kommer fast på sekretariatet som frivillige hver tirsdag, hvor de blandt andet hjælper 48 
med telefonpasning og andre praktiske opgaver. Søren Larsen er også frivillig på sekretariatet og kommer ofte 49 
ugentligt og hjælper med stort og småt. Kæmpestor tak til Birte, Eva og Søren for deres uundværlige indsats. 50 

EN SÆRLIG TAK 51 
En særlig tak for uundværlig hjælp til bevægelsens organisatoriske arbejde skal lyde til Thorkil Sohn og Kjeld 52 
Richter-Mikkelsen, der begge har lagt rigtig mange timer og kræfter i at afhjælpe det organisatoriske arbejds-53 
pres på sekretariatet. Uden Kjeld og Thorkil ville dette have været uoverskueligt for de ansatte. 54 

BEVILLING FRA EUROPA-NÆVNETS PULJE A 55 
Den store og meget omfattende ansøgning til Europa-Nævnets Pulje A har sikret Folkebevægelsen mod EU en 56 
større økonomisk treårig bevilling til EU-oplysningsprojekter. Det er i denne forbindelse, at Susanna Dyre-57 
Greensite er blevet ansat som projektleder, og hun er dermed ansvarlig for de bevilligede projekter. 58 

Projekterne er bevilliget for 2021, 2022 og 2023 men med krav om en væsentlig egenfinansiering. Denne egen-59 
finansiering har kun været mulig, fordi bevægelsen får et årligt økonomisk bidrag fra Enhedslisten på 470.000 60 
kroner. Da pengene fra Enhedslisten er øremærket Ditte Maries løn, er hun derfor også nødt til at lægge timer 61 
i forbindelse med Pulje A-bevillingerne. 62 

Det lægger et øget pres på sekretariatet, at organisationen er økonomisk meget afhængig af støtte fra Europa-63 
Nævnet, men denne støtte danner også fundament under rigtig mange af bevægelsens aktiviteter i 2021, 2022 64 
og 2023. 65 
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I forbindelse med Pulje A-bevillingen har det været nødvendigt at prioritere at ansætte Susanna, da både Ditte 66 
Marie og Kirsten allerede havde mere end rigeligt at se til i forvejen, og da arbejdsopgaverne i forbindelse med 67 
bevillingen er så omfattende, at de ikke kunne bæres udelukkende af frivillige kræfter. 68 

NYT MEDLEMSSYSTEM 69 
Folkebevægelsen mod EU har fået nyt medlemssystem, da det gamle var håbløst forældet. Der har desværre 70 
været en masse udfordringer i forbindelse med implementeringen af det nye system, som ikke mindst har ud-71 
fordret vores bogholder, Kirsten, og det endte med, at vi måtte overgå til et helt andet system. 72 

Nu er det nyeste system (ForeningLet) oppe at køre, og dette er både meget brugervenligt, nemt og med langt 73 
flere muligheder. Dette betyder blandt andet, at alle komitékontakterne nu selv kan logge ind og se opdaterede 74 
medlemslister, hvilket sparer sekretariatet for rigtig meget tid. 75 

ORGANISATIONEN 76 

2020 har været et år, hvor muligheden for at afholde fysiske møder har været yderst begrænset. Mest markant 77 
måtte landsledelsen aflyse efterårets landsmøde, der i første omgang blev udskudt til april 2021 og senere til 78 
oktober 2021. 79 

DIGITALE AKTIVITETER 80 
Vores forsøg på at lade landsmødet i oktober 2020 afløses af to mindre regionale medlemskonferencer, måtte 81 
ligeledes aflyses i fysisk form. Disse blev så gennemført som ét samlet digitalt arrangement, hvor blandt andet 82 
BREXIT blev behandlet. Et arrangement som ikke mindst Mads havde arbejdet hårdt med. 83 

I det hele taget skulle Folkebevægelsen mod EU, som store dele af det øvrige samfund, lære at begå sig på de 84 
digitale mødeplatforme. Det gjaldt for både forretningsudvalget, landsledelsen og komitéerne. Vi har begået 85 
fejl, vi har lært af det, og vi har også set mulighederne. 86 

Sidenhen har der været afholdt flere digitale arrangementer, der er blevet live-streamet på Folkebevægelsen 87 
mod EU’s Facebookside. De digitale arrangementer kan ikke erstatte de fysiske arrangementer, men det er et 88 
godt supplement, hvor vi samtidig kan nå ud til flere mennesker, som vi ellers ikke var nået ud til. 89 

MEDLEMSAKTIVITETER 90 
På trods af nedlukningerne og de mange restriktioner har mange komitéer og medlemmer alligevel formået at 91 
være aktive så vidt, det har kunnet lade sig gøre. Der har været stor efterspørgsel på uddelingsmaterialer, og 92 
der er blevet husstandsomdelt rigtig meget flere steder i landet. Både uddelingsaviser og flyers er af flere gange 93 
blevet omdelt. 94 

Fra sekretariatets side har vi ikke villet opfordre til uddeling, da både risici og restriktioner har været mange, 95 
men der er blevet støttet op om de komitéer og medlemmer, der selv har ønsket at være aktive med husstands-96 
omdeling. 97 

Komitéer og medlemmers ihærdige indsats med husstandsomdeling har været meget positiv og vist, at vi selv 98 
i svære tider er en organisation i bevægelse. De mange uddelte materialer har også givet nye medlemmer. 99 
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MERE BEVÆGELSE I FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU 100 
Selvom at Folkebevægelsen mod EU på mange måder står i en udfordrende og svær situation efter tabet af 101 
mandatet i EU-Parlamentet, er der dog også positive aspekter af situationen; siden EP-valget i 2019 har vi i 102 
langt højere grad haft fokus på bevægelsen som helhed og på medlemmerne. 103 

Flere medlemmer har givet udtryk for, hvor vigtigt det netop er med fokus på bevægelsen som helhed, og at 104 
dette de senere år gradvist er blevet mindre og mindre i takt med, at fokus på Bruxelles og EU-Parlamentet har 105 
fyldt mere og mere. 106 

Såfremt Folkebevægelsen mod EU igen lykkes med at få et mandat i EU-Parlamentet, er det vigtigt, at vi får 107 
skabt god balance og stærk sammenhængskraft mellem bevægelsen i Danmark og arbejdet i Bruxelles. 108 

KOMMUNIKATION 109 
Kommunikationen i bevægelsen har lidt under COVID-19 mange begrænsninger. I en organisations som vores 110 
hvor vi gerne ser bredde i enhedsarbejdet, har de mange digitale møder i landsledelsen haft sine udfordringer, 111 
og antallet at væsentlige politiske diskussioner, om hvordan vi gør os synlige og udvikler os til at få formidlet 112 
vores budskaber, har derfor været begrænsede. 113 

Kommunikationen til medlemmerne har foregået som den plejer med udgivelse af Folk i Bevægelse, der har 114 
fået nyt format, Faglig EU-debat, medlemsbreve og digitalt via e-mail. 115 

Kommunikationen udadtil foregår også som vanligt via hjemmesiden, sociale medier (især Facebook og Insta-116 
gram) samt uddeling af materialer og aviser. Som noget nyt har vi også udgivet en podcastserie på indtil videre 117 
syv afsnit og som tidligere nævnt har vi også gjort os erfaringer med digitale arrangementer. 118 

I forhold til udadvendt kommunikation har Ditte Marie særligt lagt mange kræfter i Folkebevægelsen mod EU’s 119 
Facebookside, hvor der er kommet en del flere følgere og hvervet nye medlemmer. 120 

MEDLEMSFREMGANG 121 
Medlemsmæssigt har året været gunstigt for Folkebevægelsen mod EU, og der er kommet mange nye med-122 
lemmer trods de mange udfordringer, COVID-19 har medført i forhold til bevægelsens synlighed. 123 

Især BREXIT, EU’s (elendige) håndtering af COVID-19, de mange husstandsomdelinger samt aktiviteter og syn-124 
lighed på sociale medier har været med til at tiltrække nye medlemmer til bevægelsen. Hvad der har givet flest 125 
medlemmer, er svært at sige, men tidspunkter for ovenstående begivenheder sammenlignet indmeldelser har 126 
i hvert fald gjort, at vi har kunnet set en tydelig sammenhæng mellem dette. 127 

Siden 1. januar 2020 har vi fået omkring 350 nye medlemmer, og det er ganske flot taget i betragtning af, at 128 
aktiviteterne i længere tid har været så få grundet COVID-19. 129 
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FAGLIGT UDVALGS BERETNING 1 

Ansvarlig for udvalget; Kim W. Bilfeldt 2 

Det fagligeudvalg startede godt for nu næsten 2 år siden. Vi brugte de første møder i 2019 efter landsmødet 3 
med at kontakte faglige personer i det netværk, der støttede os frem til Parlamentsvalget for at høre, om de 4 
fortsat kunne/ville støtte os. Vi har et godt fagligt netværk, der burde være større og bredere. 5 

Vi samlede mere end 40 personer i februar 2020 til at deltage i et offentligt møde om henholdsvis EU’s indfly-6 
delse på de faglige rettigheder og om Faglig EU Debat (støttet af EU Nævnet). Så kom nedlukningen og coro-7 
natruslen. Derfor udkom der ikke et 1. Maj nr. af faglig EU Debat, hvor vi almindeligvis omdeler 20.000 rundt 8 
om ilandet. 9 

”Faglig EU Debat” modtog i 2020 kr. 70.000 i støtte fra EU Nævnet. Redaktionen er en del af Det Faglige Udvalg. 10 
Vi mødte stor forståelse fra EU Nævnet for flytning af planer, og på den mådelykkedes det os at fastholde 3 11 
udgivelser i 2020. Det lykkedes også at klare den del af selv finansieringen som EU Nævnet kræver – en finan-12 
siering, der har som konsekvens, at vi har skåret ned til 3 aviser. Det er vigtigt for vores Folkebevægelse, at 13 
vise vores fagforeninger og faglige abonnenter, at Folkebevægelsen fortsat eksisterer. Derfor har udvalget 14 
sammen med landsledelsen prioriteret, at vi er på den 3-årige bevilling fra EU Nævnet (3 numre udsendes om 15 
året).  16 

Det Faglige landsudvalg samt dele af netværket plejer at mødes mindst 2 gangeårligt. Dette har ikke kunne 17 
lade sig gøre i denne periode. Udvalget har været samlet 2 gangesiden vi havde landsmøde. Redaktionsudval-18 
get og det Faglige udvalg I København/Sjælland mødes fortsat jævnligt i BJMF’s EU-udvalg. (Bygge-Jord og 19 
Miljøarbejdernes Fagforening) 20 

Det har også været planlagt, at det Faglige Udvalg skulle en tur til Bruxelles med Enhedslistens fagligeudvalg 21 
og Fagbevægelsen Mod Unionen. Dette har ikke kunnet lade sig gøre. Vi regner med at turen bliver til noget i 22 
2022. Turen bliver uden Fagbevægelsen mod Unionen, der desværre har besluttet at nedlægge sig selv. Det 23 
skaber et tomrum, som vi i det Faglige udvalg skal prøve at udfylde. Her er vores blad Faglig EU Debat et vigtigt 24 
redskab. 25 

BJMF’s EU-udvalg har søgt EU-Nævnet om penge til aktiviteter, der er bevilget 30. 000, til aktiviteter omkring 26 
Femernprojektet med fokus på EU’s betydning. Disse aktiviteter vil ske dette efterår i samarbejdet med Folke-27 
bevægelsen mod EU, det faglige udvalg. Den sociale protokol, EU's mindsteløn og ikke mindst Folkebevægel-28 
sens underskriftindsamling til opstilling til EU-parlamentet og deraf følgende pengeindsamling er vigtige red-29 
skaber til at styrke og fastholde såvel det faglige udvalg som Folkebevægelsen Mod EU. 30 
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ERHVERVSUDVALGETS BERETNING 1 

Udvalget har siden sidste landsmøde i februar 2020 udsendt tre nyhedsbreve, nemlig nr. 6, 7 og 8, til en lang 2 
række arbejdsgiverforeninger, medier, meningsdannere mv. Brevene er udsendt pr. post, idet udvalget har fået 3 
en bevilling fra EU-nævnet til dette. Udvalget mener, at post faktisk er bedre end mail, som let blot slettes af 4 
modtageren. Nyhedsbrevet er nu layoutet af sekretariatet (Ditte), hvilket er en stor forbedring. 5 

Udvalget tillader modtagerne at framelde sig, selv om markedsføringsloven tillader politiske organisationer at 6 
udsende brevpost uden forudgående tilladelse. Kun få 20 har benyttet sig af denne mulighed. 7 

Artiklerne er forfattet af mange forskellige, endog personer fra UK (Henrik Overgaard-Nielsen, dansker bosat i 8 
UK) og Norge (Peter Thomas Ørebech, professor v/ Tromsø Universitet), idet udvalget bl.a. har fokuseret på, at 9 
UK alligevel ikke sank i havet efter Brexit og at Norge har fiskerimuligheder udenfor EU. Af andre emne kan 10 
nævnes bankunionen, EU's gigantiske såkaldte hjælpe- og genopretningspakker, hvor meget EU i grunden be-11 
stemmer i DK og EU's vaccinestrategi. Alle udvalgets artikler kan læses på Folkebevægelsens hjemmeside. 12 

Det er udvalgets hensigt igen i 2022 at fortsætte arbejdet nogenlunde som nu, idet vi stadig får tilskud fra EU-13 
nævnet gennem den såkaldte PULJE A. 14 

Herudover har udvalgets aktivitet været begrænsede.. 15 

Hvis landsmødets deltagere kender nogen, som gerne vil modtage vore forsendelser, hører vi gerne herom – 16 
ligesom I er velkomne med ideer til udvalget om relevante emner/temaer mv. 17 

Med venlig hilsen 18 

Thorkil Sohn, kontaktperson for udvalget, thorkil.sohn@mail.dk 19 
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KAMPAGNEUDVALGETS BERETNING1 

Kort efter sidste landsmøde i december 2019 begyndte vi en serie temafoldere og udgav ”EU-modstand giver 2 
mening” og ”Klimaet redes ikke af EU”. I 2020 har vi udvidet serien med ”Skal Danmark være militær union?” 3 
og ”EU blander sig i din løn”. Vi har også udgivet en pjecen ”50 vanvittige ting EU har brugt penge på”. Tanken 4 
med dem var, at de skulle bruges til særligt interesserede og til målrettet uddeling bl.a. på 1. Maj, Grundlovs-5 
møder, gadeuddelinger mv. Til husstandsomdeling udgav vi i sensommeren 2020 en mere generel uddelings-6 
avis. 7 

Coronasituationen har ikke gjort det let, og nogle af materialerne har det taget længere tid at få delt ud end vi 8 
forventede, da vi udgav dem. Vi har derfor løbende efter bedste evne tilpasset vores materialeproduktion efter 9 
økonomi og efter hvad vi har haft på lager. Vi har derfor ikke lavet en avis i foråret 2021, da vi har haft en del 10 
foldere. Vi har i stedet lavet en løbeseddel om budgetloven, en om sundhedssystemet og en om EU og kom-11 
munerne. 12 

Som en konsekvens af organisationens manglende uddeling, fik vi i vinteren 2020 lov til af Europanævnet, som 13 
havde bevilliget penge til materialer, til at om konvertere nogle af vores midler til Facebook reklamer for ”50 14 
vanvittige ting EU har brugt penge på” og til porto, så vi en periode kunne sende dem ud til interesserede. 15 

Da denne pjece er blevet modtaget virkelig godt arbejder vi i efteråret 2021 på ”Vanvittige love, som EU har 16 
vedtaget”. 17 

Som merchandise har vi lavet vandflasker til salg. 18 
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KOMITEUDVALGETS BERETNING 1 

I udvalget fandt vi det meget naturligt, at det var komiteudvalget, der skulle arbejde videre, med det af lands-2 
mødet 2019 vedtagne forslag: 3 

I det kommende år opfordres landsledelsen til at overveje Folkebevægelsen mod EU ́s struktur, herunder samspillet 4 
mellem Folkebevægelsen mod EU ́s lokale og regionale arbejde. Dette sker med henblik på at fremsætte forslag til 5 
landsmødet i 2020. 6 

For at kunne stille et nyt forslag til ændring i struktur, mente vi det ville være bedst at spørge dem som det 7 
omhandlede, derfor stillede vi en række spørgsmål til komiteerne, om deres syn på den nuværende struktur, 8 
og om de ønskede at der bliver lavet ændringer og i så fald hvilken. 9 

Desværre kom vores spørgsmål ud til komiteerne samtidig med at landet blev lukket ned og de fysiske møder 10 
ophørte, derfor var det også begrænset med antallet af besvarelser som kom retur til udvalget, trods en ud-11 
sættelse af datoen for indsendelse af besvarelser. 12 

Men hvis vi skal betragte de indsende besvarelser som vi har modtaget, som repræsentative. Må vi konstanter, 13 
at komiteer ikke ønsker, store gennemgribende ændringer i deres struktur. Derfor er udvalget indstilling, at vi 14 
fra centralt hold ikke skal lave nogle ændringer vedrørende den lokale eller regionale struktur.  15 

De ændringer der er sket ude i landet, er sket i et samspil mellem de lokale komiteer, vi mener at det forsat er 16 
bedst, at forandringer sker med en lokal forankring. 17 

I udvalget er vi i stedet begyndt at kigge på om der er andet, end en ændret struktur, som kan hjælpe vores 18 
komiteer. Vi har blandt andet kigget på rapporten fra ”hvor skal vi hen” gruppen. 19 

I komiteudvalget ser vi frem til en igangsættelse af underskriftindsamlingen. Det vi ved er at konkrete aktivite-20 
ter så som valgkampe m.m.  gør at medlemmer lokalt får lyst til at være aktive. Derfor er vores håb i udvalget, 21 
også at indsamlingen/genrejsningen af Folkebevægelsen kan være med til at skabe mere liv i komiteerne. 22 

På vegne af komiteudvalget 23 

Carsten Rasmussen 24 
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ÅRSBERETNING FRA INTERNATIONAL AR-1 

BEJDSGRUPPE 2 

Medlemmer: Lave Broch, Jakob Buhl, Susanna Dyre-Greensite, Brian Jaminson, Mette Langdal, Luise Hemmer 3 
Pihl, Johanne Langdal Rindsig, Jesper Morville, Jean Thierry. 4 

Fra september 2020 til september i år har arbejdsgruppen afholdt 8 digitale møder. 5 

Vi har samarbejdet på mange planer med vores skandinaviske søsterorganisationer, norske Nei til EU og sven-6 
ske Folkrørelsen Nej till EU. 7 

I september 2020 var både Susanna og Lave oplægsholdere ved den årlige Nordiske Folkerigsdag, organiseret 8 
af de skandinaviske Frit Norden-organisationer i samarbejde med de tre nej til EU-organisationer. Mødet fore-9 
gik på den nordiske folkehøjskole i Kungelv i Sverige, og temaet var: "Alternativ til EU - giv Norden en chance". 10 

Også i år medvirkede Lave digitalt  i Folkerigsdagen, der foregik i Norge med temaet "Samfundsøkonomi i Nor-11 
den efter Brexit og corona". 12 

Der er etableret samarbejde om bl.a. et fælles delebillede på de tre nejorganisationers hjemmesider, og de tre 13 
organisationers ledere har lavet en fælles aviskronik om EUs militarisering. 14 

Arbejdsgruppen har, via Susanna, sendt en digital hilsen til den tværpolitiske svenske bevægelse "folkomrøsta 15 
om EU", da den afholdt en virtuel demonstration på FN-dagen i 2020.  16 

Under dette års Folkemøde på Bornholm organiseredes der en virtuel debat om Norden som alternativ til EU 17 
med Jesper som ordstyrer og debat mellem Lave og Jørgen Bengtsson fra den svenske Folkrørelse. 18 

International arbejdsgruppe har også arbejdet meget med det nordiske holdningspapir, som Folkebevægelsens 19 
landsledelse vedtog i år. 20 

Vi har ligeledes haft kontakt med britiske nej-signere. Lave har været i kontakt med organisationen People's 21 
Pledge, der startede kampagnen for at få en folkeafstemning om medlemskabet, og hørt om deres erfaringer. 22 

Arbejdsgruppen har løbende fulgt de britiske forhandlinger og aftaler om fremtidigt samarbejde med bl.a. 23 
Norge, Færøerne, Grønland og  EU og EFTA.  24 

Brian har skrevet indlæg om EU’s oprindelse og de udemokratiske magter og politikker, der fra starten lå bag. 25 

Arbejdsgruppen skal følge op på disse og håber at kunne samle flere artikler i en publikation, der kan anvendes 26 
i skoler. 27 

Jakob har overfor arbejdsgruppen analyseret de miljømæssige effekter af EU’s politik, hvad skovhugst angår 28 
og skrevet herom i tidsskriftet Yggdrasil og Folkebevægelsens Folk i Bevægelse. 29 
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BERETNING FRA POLITISK ANALYTISK AR-1 

BEJDSGRUPPE 2021 2 

Politisk analytisk arbejdsgruppe har haft følgende medlemmer: Ditte Staun, Jean Thierry, Jesper Morville, Karen 3 
Sunds, Lave K. Broch, Mads Lieberkind, Niels Eriksen, Susanna Dyre-Greensite, Aage Staun. Tovholder: Lave K. Broch. 4 

Politisk-analytisk arbejdsgruppes formål er at udvikle forslag til politiske argumenter og analyser både i forhold 5 
til grundværdier og aktuel politik. 6 

Arbejdsgruppen har afholdt to fysiske møde og ellers haft møder over nettet. 7 

Arbejdsgruppen vedtog retningslinjer for præsentation af alternativer og vores politiske grundholdninger. Vi 8 
delte politik-områder op mellem os og lavede nye tekster til Folkebevægelsen mod EU’s hjemmeside. 9 

Der vil til hver en tid være behov for at vi ser på vores argumentation. I løbet af perioden har der været mange 10 
politiske diskussioner, som arbejdsgruppens medlemmer har deltaget i, men uden for arbejdsgruppens regi. 11 
Det har af og til været mere hensigtsmæssigt at involvere hele landsledelsen f.eks. i den britiske kampagne for 12 
at få en folkeafstemning end at gøre det i regi af arbejdsgruppen. 13 

LANDSMØDE 2021 

22



FORSLAG TIL IDEGRUNDLAG 1 

Folkebevægelsen mod EU’s formål er at bringe Danmarks medlemskab af EU til ophør. 2 

Folkebevægelsen mod EU er imod EU’s overstatslige styring og politiske integration. Modstanden mod EU er 3 
en kamp for selvbestemmelsesret og for et selvstændigt Danmark i et frit internationalt samarbejde. 4 

For at fremme vores mål om udmeldelse af EU arbejder Folkebevægelsen mod EU aktivt på at fremme en debat 5 
om, hvordan EU påvirker Danmark, hvilke handlemuligheder vi har uden for EU, og hvilke alternativer til EU der 6 
findes. Sideløbende kæmper vi imod EU’s stadige indblanding i vores samfund og imod yderligere suveræni-7 
tetsafgivelse til EU. 8 

Folkebevægelsen mod EU’s værdier bygger på 4 søjler: 9 

DEN DEMOKRATISKE SØJLE 10 
Folkebevægelsen mod EU er først og fremmest en demokratibevægelse, hvor det levende demokrati er det 11 
centrale. Derfor er det for Folkebevægelsen mod EU afgørende at sikre, at den danske befolkning har en reel 12 
demokratisk indflydelse på landets styre. 13 

Bevarelsen af den nationale suverænitet er afgørende, for herigennem sikres de nationale demokratiske insti-14 
tutioners mulighed for at føre befolkningens vilje ud i livet. Det er disse institutioner, der først og fremmest har 15 
den folkelige legitimitet. 16 

Folkebevægelsen mod EU mener, at et stærkt demokrati hviler på en beskyttelse af de universelle menneske-17 
rettigheder, herunder retsstatsprincipper som beskyttelse af ytringsfrihed og mindretalsrettigheder. 18 

DEN GLOBALE SØJLE 19 
Folkebevægelsen mod EU mener, at internationalt samarbejde er helt afgørende for en mere fredelig og bæ-20 
redygtig verden. 21 

En selvstændig dansk udenrigspolitik er vigtig for, at Danmark kan være med til at fremme disse mål.  Folke-22 
bevægelsen mod EU støtter en styrkelse af mellemstatslige organisationer som FN og Europarådet og ønsker, 23 
at Danmark deltager aktivt i deres virke. 24 

Verden er reelt global, og derfor mener Folkebevægelsen mod EU, at vi skal væk fra EU’s indadvendte og ego-25 
istiske bloktænkning. Det gælder i forhold til den globale handel, men også i forhold til sundhed, klima og miljø. 26 

Det Nordiske Samarbejde har tidligere arbejdet for øget global retfærdighed ved at være en væsentlig brobyg-27 
ger mellem rige og fattige lande. En genskabelse og styrkelse af den rolle har Folkebevægelsen mod EU som 28 
et væsentligt politisk mål. 29 

DEN GRØNNE SØJLE  30 

Folkebevægelsen mod EU mener, at Danmark skal føre en aktiv og ambitiøs klima- og miljøpolitik både natio-31 
nalt og internationalt. Det er afgørende, at Danmark bidrager aktivt til den grønne omstilling. Denne politik skal 32 
vi ikke lade begrænse af EU. Derimod skal Danmark sammen med andre ambitiøse lande gå forrest på dette 33 
område. 34 

Det er for Folkebevægelsen mod EU indlysende, at løsningerne på klimaforandringernes konsekvenser først og 35 
fremmest skal findes via globalt samarbejde og internationale løsninger i mange forskellige fora. Her skal Dan-36 
mark som en stor nettoudleder og et af verdens rigeste lande bidrage aktivt politisk og økonomisk. 37 
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VELFÆRDSSØJLEN 38 
Folkebevægelsen mod EU opfatter den nordiske model som en afgørende brik i udviklingen af den danske vel-39 
færdsstat og som afgørende for samfundets generelle velstand. 40 

Derfor vil Folkebevægelsen mod EU forsvare, at det fortsat skal være arbejdsmarkedets parter, der via frie 41 
forhandlinger aftaler løn- og arbejdsvilkår på det danske arbejdsmarked. 42 

Ligeledes er den nordiske velfærdsmodel kendetegnet af, at der via alles skattebidrag tages hånd om samfun-43 
dets svageste. 44 

Fastholdelsen af disse principper for samfundets organisering vil Folkebevægelsen mod EU forsvare uforbe-45 
holdent. 46 

FOLKEBEVÆGELSENS PRINCIPPER 47 
Folkebevægelsen mod EU er en demokratisk og tværpolitisk sammenslutning. 48 

Det ligger uden for Folkebevægelsens målsætning at arbejde for noget bestemt samfundssystem eller for po-49 
litisk stillingtagen til problemer uden forbindelse til EU. Anerkendelse af denne begrænsning er en betingelse 50 
for tilslutning til Folkebevægelsen mod EU. 51 

Folkebevægelsen mod EU er ikke identisk med de tilsluttede politiske partier eller andre organisationer. Den 52 
kan derfor ikke gøres til redskab for enkelte organisationers særinteresser. 53 

Folkebevægelsen mod EU opstiller ikke til indenrigspolitiske valg som organisation, men anbefaler at stemme 54 
på opstillede kandidater, der arbejder for at fremme Folkebevægelsen mod EU’s idégrundlag. Folkebevægelsen 55 
mod EU fremhæver betydningen af, at antallet af EU-modstandere i Folketinget er tilstrækkeligt til at kunne 56 
hindre vedtagelser om yderligere suverænitetsafgivelse. 57 

Folkebevægelsen mod EU bygger på FN’s og Europarådets menneskerettighedskonventioner og afviser der-58 
med politisk undertrykkelse, vold og enhver form for diskrimination eksempelvis på baggrund af etnicitet, reli-59 
gion eller køn. 60 

Folkebevægelsen mod EU søger det bredest mulige samarbejde nationalt og internationalt i kampen mod EU. 61 
Vi samarbejder med såvel EU-tilhængere som EU-skeptikere om at føre en saglig debat om EU’s grundlag og 62 
udvikling. 63 

Folkebevægelsen mod EU er åben for alle, der kan støtte dette idégrundlag, og henvender sig til alle, der ikke 64 
ønsker Danmark forvandlet til en delstat i et stadig snævrere EU. Kun en dansk udtræden af EU kan holde os 65 
fri af superstaten. 66 
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FORSLAG TIL POLITISK PROGRAM 1 

Folkebevægelsen mod EU er en tværpolitisk demokratibevægelse. Vi arbejder for, at Danmark skal 2 
træde ud af den Europæiske Union. Sideløbende bekæmper vi, at mere magt og flere penge overføres til 3 
EU. Vi forsvarer de fire danske undtagelser og belyser alternativer til EU-medlemskab. 4 

Vores EU-modstand baseres på respekt for demokratiet, værn om klimaet, forsvar for den nordiske 5 
arbejdsmarkeds- og velfærdsmodel og et globalt udsyn. 6 

ET DEMOKRATISK DANMARK 7 

Størstedelen af lovene i Danmark kommer direkte eller indirekte fra EU. EU er dybt udemokratisk. Det vil 8 
sige, at størstedelen af danske love mangler et ordentligt demokratisk fundament. Det vil vi i 9 
Folkebevægelsen mod EU ændre. 10 

EU ER UDEMOKRATISK 11 
Retten til at foreslå nye love i EU ligger alene hos EU-Kommissionen, som ikke er folkevalgt. Det 12 
folkevalgte EU-Parlament samt medlemslandenes regeringer kan foreslå ændringer i foreslåede love og 13 
stemme for eller imod dem. De kan dog ikke starte processen med at lave en ny lov eller ændre en 14 
gammel. Det betyder, at der ikke er en eneste folkevalgt i EU, der kan foreslå nye love. For os borgere 15 
betyder det, at vi meget lidt indflydelse har på EU’s politiske dagsorden, idet EU-Kommissionen ikke skal 16 
stå til ansvar over for vælgerne. Hvis EU-Kommissionen for eksempel ikke vælger, at klimaet skal 17 
prioriteres i EU, er der meget lidt, borgerne kan gøre ved det. Det er ikke demokratisk holdbart. 18 

Så længe vi forbliver medlem af EU, er der desværre meget lidt, vi kan gøre ved det. Det forhold, at ingen 19 
folkevalgte – det være sig de enkelte landes regeringer, medlemmerne af de lovgivende forsamlinger 20 
eller EU-parlamentet – kan stille lovforslag i EU, står nemlig skrevet i EU’s traktatgrundlag. EU’s 21 
traktater kan ændres, men det kræver enstemmighed blandt alle EU’s 27 medlemslande. EU’s traktater 22 
er blevet ændret før, men det er aldrig gået i retning af at give mindre magt til EU. I Folkebevægelsen 23 
mod EU tror vi derfor ikke på, at EU kan demokratiseres indefra, hvorfor vi holder fast i, at udmeldelse er 24 
nødvendig. 25 

VI FORSVARER SUVERÆNITET 26 
I Folkebevægelsen mod EU kæmper vi for national suverænitet. Det gør vi, fordi vi anerkender, at den 27 
danske stat er en nødvendig ramme for demokratiet. Det er ikke det eneste niveau, der er vigtigt. 28 
Internationale aftaler om f.eks. menneskerettigheder, klima og handel er også nødvendige. Andre 29 
områder som eksempelvis dele af velfærdspolitikken bestemmes bedst på lokalt og regionalt niveau, så 30 
de kan tilpasses lokale forhold. Tilbage står dog, at staten som institution fortsat er afgørende vigtig. Det 31 
er den dels, fordi vi har demokratisk kontrol med den, og dels, fordi lande er indrettet forskelligt, og 32 
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dermed har brug for forskellige love. Folkebevægelsen mod EU hævder ikke, at selvstændighed er 33 
ensbetydende med uafhængighed af verden omkring os, men vi ønsker muligheden for selv at vælge, 34 
hvordan vi forholder os til situationen. Det er et valg, som vi ikke har i EU. 35 

Det hævdes ofte, at vi vinder suverænitet ved at afgive den til EU, fordi vi så sidder med ved bordet. Men 36 
suverænitet er et folkeretligt begreb, som betyder, at et land bestemmer på sit eget territorium. Når den 37 
er afgivet til EU, er den væk og byttet med den indflydelse på 3-4 %, som vi har i EU. 38 

EU’S UDVIKLING ER SKRÆMMENDE 39 
EU bliver med tiden mindre og mindre demokratisk i takt med, at institutionen bevæger sig i den 40 
traktatbundne retning mod en stadig snævrere union. Det er blevet særligt tydeligt de sidste par år. I ly 41 
af coronakrisen har EU vedtaget kvantespring i retning af Europas forenede stater. Et eksempel på dette 42 
er, at EU skal administrere et meget større budget, og at vi derfor hver især skal betale mange flere 43 
penge til EU. Fra 2021 får EU for første gang mulighed for at opkræve skattelignende afgifter. Derudover 44 
skal EU-Kommissionen optage enorme lån på finansmarkederne - gæld, som landene herefter hæfter 45 
fælles for. Dette betyder også, at Danmark bliver mere bundet til finanspagten. 46 

Ud over at EU tager mere magt til sig, begrænser EU også medlemslandenes magt. Der er ganske enkelt 47 
meget, vi ikke må for EU. Under coronakrisen var den danske regering for eksempel nødt til at spørge 48 
den ikke-folkevalgte EU-Kommission om lov, hver gang Folketinget var blevet enig om at udstede en 49 
hjælpepakke til berørte dele af erhvervslivet. EU-Kommissionen var nogle gange flere måneder om at 50 
godkende Folketingets bevillinger, hvilket gik hårdt ud over dansk erhvervsliv. I Folkebevægelsen mod 51 
EU mener vi, at danske folkevalgte bør kunne bestemme over danske skattekroner uden at spørge EU 52 
om lov først. 53 

DE DANSKE EU-FORBEHOLD SKAL FORSVARES 54 
Danmarks EU-medlemskab er unikt i den forstand, at vi på forhånd har sagt, at der er flere politiske 55 
områder, EU ikke må bestemme over på overstatsligt niveau. Det gælder for det første vores monetære 56 
politik: Den såkaldte euroundtagelse eller euroforbeholdet betyder, at Danmark som det eneste land i EU 57 
ikke er forpligtet til at indføre euroen eller de økonomiske regler, eurolandene skal følge. På grund af 58 
forbeholdet kan vi selv bestemme, om vi vil være med i EU’s finanspagt og EU’s bankunion. Det gælder 59 
også vores forsvarspolitik: Forsvarsundtagelsen eller -forbeholdet betyder, at Danmark ikke deltager i 60 
EU’s forsvarssamarbejde ved for eksempel ikke at deltage i EU’s militære operationer. 61 
Unionsborgerskabsforbeholdet betyder, at Danmark ej heller vil blive omfattet af et eventuelt 62 
unionsborgerskab. Endeligt gælder det vores retspolitik: Retsundtagelsen eller -forbeholdet betyder, at 63 
Danmark selv bestemmer over retslige og indre anliggender. I Folkebevægelsen mod EU kæmper vi for 64 
at bevare samtlige forbehold. Vi belyser også, når forbeholdene omgås af vores politikere, som det 65 
eksempelvis er tilfældet med forsvarsforbeholdet, idet Danmark bidrager til EU’s forsvarsfond. 66 
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Kampen for mere demokrati er vigtig. Derfor er kampen mod EU vigtig. 67 

VORES MILJØ – VORES FREMTID 68 

Det er vigtigt at passe på planeten. Vi skylder de næste generationer at bekæmpe klimaforandringerne, 69 
beskytte vores miljø og værne om biodiversiteten. Mange af redskaberne kender vi allerede. Det, der 70 
mangler, er politisk vilje og politisk handlerum. Ingen af delene findes i EU. 71 

GLOBALE PROBLEMER KRÆVER GLOBALE LØSNINGER 72 
Klimakrisen er global, og den kræver globale løsninger. De vigtigste aftaler på klimaområdet sker på FN-73 
niveau. Som EU-medlem deltager Danmark ikke altid i FN-forhandlinger, men er i stedet repræsenteret 74 
af EU, som stort set altid er markant mindre ambitiøs end Danmark i klimapolitikken. Dermed mister 75 
Danmark en vigtig mulighed for at trække det internationale samfund i en grønnere retning. Selvom 76 
Norge er et lille land, har landet formået at sætte et betydeligt præg på adskillige FN-aftaler ved at 77 
kunne deltage selvstændigt i forhandlingerne. Den mulighed har Danmark ikke, så længe vi er 78 
medlemmer af EU. 79 

VI SKAL KUNNE STARTE HOS OS SELV 80 
Ligesom EU begrænser vores internationale handlerum, er Danmarks nationale handlerum også stærkt 81 
begrænset af EU. Et EU-medlemsland må ikke være et grønt foregangsland, hvis det strider imod det 82 
indre markeds regler. I Danmark har der for eksempel længe været flertal i Folketinget for at udfase 83 
salget af diesel- og benzinbiler allerede i 2030. Det må vi ikke for EU, fordi enhver bil, der er 84 
typegodkendt i et EU-land, skal kunne indregistreres i ethvert andet EU-land. Mange danskere ønsker 85 
også ud fra et forsigtighedsprincip et totalforbud mod brugen af kemikaliet Glyfosat, som kan være 86 
kræftfremkaldende, men det kan vi ikke få lov til, da tilladelsen gives af EU. Danmark ville også gerne 87 
forbyde lange dyretransporter af hensyn til dyrevelfærden, men den reguleres også af EU. I 88 
Folkebevægelsen mod EU mener vi, at det er positivt, at lande går sammen om minimumsstandarder til 89 
klima og miljø. Vi mener samtidig, at der ikke, som EU gør i dag, må sættes grænser for, hvor langt et 90 
land må gå på det område. Det er vigtigt, at enkelte lande går forrest og viser vejen. Man skal ikke 91 
underkende eksemplets magt. 92 

I Folkebevægelsen mod EU har vi ingen illusioner om, at Danmark altid er bedst i klima- og miljøsager. 93 
Danmarks vandmiljø er eksempelvis adskillige gange blevet kritiseret for at være blandt de værste i 94 
Europa. Vi anerkender også, at EU til tider har været længere fremme i miljølovningen end Danmark. 95 
Samlet set mener vi dog, at såvel klimaet som miljøet var bedst tjent med, at folkevalgte bestemte. Hvis 96 
Danmark stod uden for EU, kunne vi sagtens vælge at lade os inspirere af fornuftig EU-lovgivning. Vi ville 97 
derudover kunne gå længere, end EU-traktaterne tillader.  98 

EU’S GRØNNE POLITIK ER PRÆGET AF SORTE LOBBYISTER 99 
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EU’s grønne politik bærer i høj grad præg af, at EU-Kommissionen forfatter lovene, og at EU-100 
Kommissionen mødes med mange lobbyister. I Bruxelles repræsenterer størstedelen af lobbyisterne 101 
store virksomheder. Grønne NGO’er er også i nogen grad til stede, men de er slet ikke lige så 102 
indflydelsesrige. Det er eksempelvis tydeligt, når man ser på, at EU’s mål for CO2-reduktion er betydeligt 103 
lavere end det, det folkevalgte EU-Parlament ønskede. Det er ligeledes tydeligt, når man ser på 104 
indholdet af de fleste af EU’s handelsaftaler, som prioriterer penge over klima, eller på EU’s 105 
landbrugspolitik, som er katastrofal for biodiversiteten i EU’s medlemslande. 106 

I Folkebevægelsen mod EU har vi siden 1970’erne gjort opmærksom på klima- og miljøkonsekvenserne 107 
af Danmarks EU-medlemskab. Vi er glade for, at grønne løsninger får stadig mere politisk 108 
opmærksomhed. Vi vil kæmpe for, at disse grønne løsninger kan blive til virkelighed, og derfor kæmper vi 109 
imod, at vores politik på de områder styres af EU. 110 

BEVAR DEN NORDISKE VELFÆRDSMODEL 111 

Folkebevægelsen mod EU er optaget af at bevare den nordiske arbejdsmarkeds- og velfærdsmodel, som 112 
i dag er truet af vores EU-medlemskab. Der er forskelle i arbejdsmarkeds- og velfærdsmodellerne i de 113 
forskellige nordiske lande, men de er alle bygget inden for de samme overordnede rammer, hvorfor det 114 
ofte giver mening at forsvare dem samlet mod angreb fra EU. 115 

DEN NORDISKE MODEL 116 
Den nordiske velfærdsmodel indebærer, at staten via skatteopkrævning sikrer et basalt velfærdsniveau 117 
for alle borgere i landet. Den nordiske arbejdsmarkedsmodel indebærer, at arbejdsmarkedets parter 118 
(fagforeninger og arbejdsgivere) selv aftaler løn- og ansættelsesvilkår, samt at de har stor indflydelse på 119 
arbejdsmarkedslovgivningen. Modellen bygger desuden på såkaldt flexicurity eller princippet om, at 120 
arbejdsgiverne skal have mest mulig fleksibilitet til at hyre og fyre for at sikre et højt arbejdsudbud, 121 
samtidig med at de enkelte arbejdstagere er sikret økonomisk gennem staten i tilfælde af ledighed. 122 

EU-LOVE OG DE FIRE FRIHEDER TRUER MODELLEN 123 
I Folkebevægelsen mod EU ser vi universel velfærd, den frie aftaleret og flexicurity som uundværlige 124 
grundpiller i de nordiske samfund. EU truer disse grundpiller på flere fronter: For det første ved at 125 
fremme love og regler, der direkte ændrer ved vores fordelings- og arbejdsmarkedspolitik og for det 126 
andet via afledte effekter af EU’s indre marked. EU’s forslag om en lovbestemt mindsteløn underminerer 127 
den frie aftaleret og de overenskomster, vores arbejdsmarkedsmodel hviler på. En lovbestemt 128 
mindsteløn vil på længere sigt være til stor skade for såvel arbejdsgiveres fleksibilitet som for 129 
arbejdstageres vilkår. I Folkebevægelsen mod EU er vi derfor glade for at se den store modstand, der er 130 
mod forslaget fra begge politiske fløje og fra arbejdsmarkedets parter. At forslaget trods den massive 131 
modstand går videre og vil påvirke Danmark – om end muligvis indirekte i første omgang – er endnu et 132 
bevis på EU’s manglende demokratiske legitimitet. 133 
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Andre EU-love, der blander sig i vores arbejdsmarkedsmodel, omhandler dagpenge, børnepenge, ferie og 134 
orlov. Alle disse områder bør efter vores mening forvaltes af landene selv. 135 

EU’s indre marked underminerer også den nordiske model. Hensynet til den frie bevægelighed af 136 
arbejdskraft, tjenesteydelser, varer og kapital er bl.a. gået ud over strejkeretten og den frie aftaleret. Det 137 
har endvidere medført social dumping, som vi heller ikke kan komme til livs, så længe det indre markeds 138 
fire friheder står over al anden lovgivning. I EU er det nemlig ikke tilladt at kræve lige løn for lige arbejde, 139 
hvis det går ud over en af de fire friheder. I Folkebevægelsen mod EU har vi ikke noget imod, at folk fra 140 
andre lande kommer til Danmark for at arbejde. Vi ønsker blot, at Danmark har ret til at kræve lige løn for 141 
lige arbejde. 142 

Så længe Danmark er med i EU, vil Folkebevægelsen fortsat støtte ideen om at få skrevet en social 143 
protokol i traktaterne, der gør op med logikken om, at EU’s fire friheder skal sættes foran alle andre 144 
rettigheder. Vi finder, at indholdet i et protokollat bør sikre lønmodtagerne og stoppe EU’s indflydelse og 145 
indblanding i den danske arbejdsmarkedsmodel. En sådan forbedring af traktaterne synes dog desværre 146 
ikke realistisk i nær fremtid. 147 

VORES VELFÆRD SKAL BESKYTTES 148 
Danmarks velfærdspolitik trues også af EU-lovgivning. EU’s finanspagt, som herhjemme er 149 
implementeret via budgetloven, holder kommunerne og regionerne i en uhensigtsmæssig økonomisk 150 
spændetrøje. I Folkebevægelsen mod EU har vi tillid til, at lokalt, regionalt og nationalt folkevalgte kan 151 
føre ansvarlig økonomisk politik uden regler fra EU. Derfor kræver vi, at Folketinget trækker Danmark 152 
helt ud af Finanspagten. Da Danmark ikke er et euroland, kan vi frit forlade Finanspagten, også før vi 153 
forlader EU. 154 

Folkebevægelsen mod EU er desuden imod alle øvrige tilnærmelser til EU’s monetære og finansielle 155 
politik. Vi er særligt bekymrede for en eventuel dansk deltagelse i Bankunionen, da dette kunne bringe 156 
det danske realkreditsystem i fare, og da det øvrige Rigsfællesskab potentielt stilles værre i en 157 
krisesituation. 158 

Endelig noterer vi os med bekymring, at det danske bidrag til EU er steget med 4,5 milliarder kroner om 159 
året i EU-budgetperioden 2021-2027, oveni at Danmark stifter fælles gæld med EU-landene. Med den 160 
mængde af frås og spild, der er dokumenteret med EU-midler, er vi ikke i tvivl om, at det var bedre, at de 161 
blev forvaltet af folkevalgte. 162 

VI SIGER JA TIL VERDEN 163 

Folkebevægelsen mod EU’s EU-modstand er ikke egoistisk – den er et forsvar for et tillidsfuldt, 164 
mellemfolkeligt, internationalt samarbejde. Vi ønsker, at et selvstændigt Danmark kan deltage i et 165 
konstruktivt, demokratisk samarbejde. Det repræsenterer EU ikke. Tværtimod står EU i vejen for det. 166 
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BEHOV FOR EN SELVSTÆNDIG UDENRIGSPOLITIK… 167 
I Danmark har vi reelt ikke en selvstændig udenrigspolitik. Tværtimod er vi traktatbundne til at støtte 168 
EU’s udenrigs- og sikkerhedspolitik ”aktivt og uforbeholdent (…)_i en ånd af loyalitet” (artikel 24(3) TEU). 169 
Konkret betyder det eksempelvis, at Danmark støtter EU’s terrorliste og dermed ikke kan deltage i 170 
fredsforhandlinger, hvor en af parterne optræder på listen. Modsat vores naboland Norge måtte vi 171 
derfor ikke hjælpe ved fredsforhandlinger i Sri Lanka og Venezuela. Opbakningen til EU’s udenrigspolitik 172 
betød også, at Danmark var med til at hæve sanktioner mod Belarus (Hviderusland) i 2016, da EU-173 
toppen dengang mente, at Belarus var i gang med en demokratiseringsproces, hvilket har vist sig at 174 
være meget langt fra sandheden. Danmark kan heller ikke trække betalinger til EU-lande, som er 175 
korrupte og krænker retsstatsprincipper – en frihed, som Norge har. Tværtimod er Danmark tvunget til 176 
at fortsætte betalinger til sådanne lande som en del af EU-kontingentet. 177 

… OG EN SELVSTÆNDIG HANDELSPOLITIK 178 
Danmark har heller ikke en selvstændig handelspolitik, hvilket også er til skade for verden omkring os. 179 
Ved at deltage i alle EU’s handelsaftaler uden mulighed for at indgå egne, støtter Danmark den linje, EU 180 
lægger. Det betyder bl.a., at Danmark støtter Marokkos ulovlige besættelse af Vestsahara, da vi er med i 181 
EU’s aftaler med Marokko, som omfatter Vestsahara. Såfremt EU-Mercosur-aftalen bliver vedtaget, 182 
støtter Danmark den ekstra afskovning af Amazonas, som bliver en direkte konsekvens af 183 
handelsaftalen. Danmark støtter også overfiskeri ud for EU-landes kyster og i lande, EU har fiskeriaftaler 184 
med, da EU’s aftaler i alt for ringe grad tager hensyn til havmiljøet. 185 

”EU FØRST” ER USYMPATISK 186 
Generelt er EU’s udenrigspolitik ofte til skade for lande uden for EU’s grænser. EU anvender en 187 
euronationalistisk ”EU først” logik. EU’s høje toldmure gør det svært for udviklingslande at komme ind på 188 
EU’s marked. Omvendt kan subsidierede landbrugsvarer fra EU meget nemt udkonkurrere lokalt 189 
landbrug i flere afrikanske lande. EU giver endvidere støtte til virksomheder inden for våbenindustrien, 190 
som eksporterer til diktaturer. Da der var vaccinemangel, reagerede EU ved at besværliggøre eksport og 191 
forbyde midlertidig fravigelse af patenter. 192 

FN’S OG EUROPARÅDETS KONVENTIONER SKAL RESPEKTERES 193 
I Folkebevægelsen mod EU støtter vi om en flygtningepolitik, der er i overensstemmelse med FN’s 194 
konventioner. EU’s aftaler med Tyrkiet, Libyen og Marokko har ført til overfyldte lejre og dertil hørende 195 
sygdom, sult, mistrivsel og brudte konventioner. Danmark bærer et medansvar herfor, så længe vi er 196 
med i EU. 197 

DER ER GODE ALTERNATIVER TIL EU 198 
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Når Danmark træder ud af EU, bliver det nødvendigt at indgå i andre samarbejder. Det er der heldigvis rig 199 
mulighed for. Danmark kan genindtræde i det demokratiske handelsfællesskab EFTA. Danmark kan lave 200 
sin egen handelsaftale med EU eller indgå i EFTA-landenes aftale med EU (EØS), eventuelt efter en 201 
genforhandlingsproces. Danmark kan optrappe sin prioritering af det nordiske samarbejde og 202 
Europarådet. Danmark genvinder sin selvstændige stemme i FN og WTO. Alt i alt træder Danmark ikke 203 
ud af verden, hvis Danmark træder ud af EU – tværtimod. 204 

EFTA-MEDLEMSKAB ER OPLAGT 205 
Frihandelsorganisationen EFTA består af Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. EFTA har 206 
handelsaftaler med over 40 lande og territorier uden for EU, samt den såkaldte EØS-aftale med EU. 207 
Modsat EU’s handelsaftaler, hvor det er obligatorisk at alle lande deltager, kan EFTA-lande selv vælge, 208 
hvilke aftaler, de vil indgå i. Schweiz har eksempelvis valgt at stå uden for EØS-aftalen med EU, da man 209 
mener, at EU bestemmer for meget. Den kritik deler vi langt hen ad vejen i Folkebevægelsen mod EU. 210 
Derfor ønsker vi at gå efter en selvstændig aftale med EU, som Schweiz og UK har. En anden mulighed 211 
vil være at gå sammen med EØS-landene om at få aftalen genforhandlet. Selv hvis det ikke lykkes, ville 212 
et EØS-medlemskab være bedre end et EU-medlemskab, da man genvinder en selvstændig udenrigs- 213 
og handelspolitik. En anden fordel ved EFTA-medlemskab er, at Danmark frit ville kunne indgå bilaterale 214 
handelsaftaler. Det er noget, vi i dag ikke må for EU. 215 

STYRK DET NORDISKE SAMARBEJDE 216 
I Folkebevægelsen mod EU går vi ind for et stærkt og forpligtende nordisk samarbejde mellem 217 
selvstændige stater. Visionen er et samarbejde, hvor der er plads til demokrati og forskellighed. Vi 218 
ønsker på længere sigt at kunne lave fælles handelsaftaler og fælles minimumstandarder for f.eks. miljø 219 
og sundhed. Så tæt nordisk samarbejde er først muligt, når flere nordiske lande er uden for EU. Allerede 220 
nu kan vi dog sørge for at koordinere f.eks. vores klima- og udenrigspolitik inden for rammerne af 221 
Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. 222 

Samlet set er Norden en ikke ubetydelig økonomi på verdensplan. Allerede i dag handler vi mere med 223 
vores nordiske naboer, end vi f.eks. gør med Tyskland. Styrket nordisk samarbejde vil altså være en 224 
nødvendig del af alternativet til EU, og der er rigtige mange positive perspektiver i det. Det nordiske 225 
samarbejde møder allerede i dag bredere opbakning end EU-samarbejdet i alle de skandinaviske lande. 226 

DANMARK KAN SIDDE MED VED BORDET – DE RIGTIGE STEDER 227 
EU-tilhængere hævder ofte vigtigheden af at sidde med ved bordet. Desværre er det sådan, at så længe 228 
Danmark er med i EU, så sidder vi ikke med ved de vigtigste borde. Danmark lader sig ofte repræsentere 229 
af EU i FN-forhandlinger, hvilket resulterer i et værre kompromis, end det ellers havde været muligt, hvis 230 
Danmark deltog selv. Uden for EU får Danmark således muligheden for at intensivere vores 231 
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tilstedeværelse i FN og dermed kunne få en mere aktiv rolle i at løse globale kriser som for eksempel 232 
klimakrisen. Danmark vil også fremover kunne repræsentere sig selv i WTO og dermed blive en aktiv 233 
stemme for retfærdig verdenshandel. 234 

Endelig ville Danmark uden for EU fortsat være med i det europæiske menneskerettighedsfællesskab 235 
Europarådet. I Folkebevægelsen mod EU synes vi, det er vigtigt, at Danmark i langt højere grad 236 
prioriterer vores medlemskab af Europarådet. I dag henviser Regeringen oftest til EU i spørgsmål om 237 
menneskerettigheder i Europa, men EU er ofte relativt handlingslammet i sådanne spørgsmål. 238 

KONKLUSION 239 

I Folkebevægelsen mod EU står vi sammen på tværs af partipolitiske skel og kræver Danmark ud af EU. 240 
Vi mener, at EU-modstand giver mening for demokratiet, for miljøet, for den danske model og for 241 
konstruktivt internationalt samarbejde. 242 

Vores mål er at vise andre, at EU-modstand giver mening. Indtil vi kommer ud af EU, søger vi at oplyse 243 
om konsekvenserne af vores EU-medlemskab, og at gøre, hvad vi kan, for at afbøde de værste skader 244 
fra det. Vi fortæller desuden om de mange alternativer til EU og håber, at det kan inspirere flere til at 245 
have modet til at sige Nej til EU. 246 

247 
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INDKOMNE FORSLAG 1-5 

NEDENFOR SES EN LISTE OVER ALLE RETTIDIGT INDSENDTE FORSLAG. BEMÆRK VENLIGST, AT 
DER ALENE KAN STILLES ÆNDRINGSFORSLAG TIL FORSLAGSTEKSTER OG IKKE TIL BEGRUNDEL-
SER.

FORSLAG 1: Opstilling til Folketinget 

Folkebevægelsen tager skridt til at opstille ved næste folketingsvalg. 1 

Begrundelse:  

Det vil skabe omtale og være en økonomisk gevinst for Folkebevægelsen. 

Forslagsstiller(e): 

Arne Gørges, Frederica/Vejle 

Note fra redaktionsudvalget: vedtagelse af dette forslag medfører en sletning af idegrundlagets sætning, der starter 
med ”Folkebevægelsen mod EU opstiller ikke til indenrigspolitiske valg.”

FORSLAG 2:  Opstilling til Folketinget 

Forslag om opstilling til Folketinget. Dermed bør følgende sætningen i idegrundlaget ændres fra: ”Folkebe-1 
vægelsen mod EU opstiller ikke til indenrigspolitiske valg” som slettes og erstattes med ”Folkebevægelsen 2 
mod EU opstiller til indenrigspolitiske valg” 3 

Organisatoriske begrundelser:       

Folkebevægelsen mod EU’s opgave er aktivt at arbejde for udtræden af EU. 

”Det eneste sted, hvorfra en folkeafstemning om udtræden af EU kan finde sted, er i det Danske Folketinget”. 

Derfor må Folkebevægelsen mod EU leve op til sit navn og opstille ved det kommende Folketingsvalg, som 
vores britiske venner gjorde det! 

En opstilling til Folketinget kræver kun 20.182 underskrifter. 

En opstilling til EU-parlamentet kræver 70.635 underskrifter. 

Sidst vi forsøgte en underskrift-indsamling, fik vi 14.000 underskrifter. Vi må indse at 70.635 underskrifter på 
18 måneder er umuligt. 

Ved EU-valget i 2019 opnåede Folkebevægelsen et stemmetal, der svarer til 6 mandater i Folketinget. 

En plads i EU-parlamentet kræver et stemmetal, der svarer til 13 mandater i Folketinget. 

Da vi umuligt kan opnå 70.635 underskrifter, og da det ligeledes er umuligt at mere end fordoble vores stem-
metal i 2024, må Folkebevægelsen mod EU lukke efter valget i 2024. Derefter står vi helt uden økonomi. 
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Et mandattal på bare et Folketingsmedlem giver Folkebevægelsen 1.000.000 kr., også selv om vedkommende 
ikke kommer ind. Får vi, som i 2019, seks mandater, har vi 6.000.000 kr. til gavn for Folkebevægelsen. 

Husk: En plads i Folketinget vil gøre Folkebevægelsen langt mere synlig og glem ikke; det vil samtidigt give 
Folkebevægelsen ret til opstilling til EU-parlamentet, uden indsamling af underskrifter. 

Vælger Folkebevægelsens medlemmer forsøget med 70.635 underskrifter og derefter troen på mere, end en 
fordobling af stemmetallet i 2019, så overlader vi al’ EU-modstand til Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti! 

Politiske begrundelser: 

Folkebevægelsen mod EU’s landsledelse har skrevet Folkebevægelsens politik. Med eventuelle entringsforslag 
vil denne kunne anvendes i Folketinget ! 

Folkebevægelsen mod EU’s landsledelse har skrevet Folkebevægelsens politik. I EU vil denne politik ikke kunne 
anvendes, da et folkevalgt Parlamentsmedlem ikke må stille forslag til de ikke folkevalgte i den neoliberale EU-
kommission.  

Folkebevægelsen mod EU er en tværpolitisk, men politisk bevægelse, hvis mål er at føre Danmark ud af EU. 
Det er Folkebevægelsens pligt at forfølge dette mål! 

Der er røster som ikke forstår at Folkebevægelsen mod EU er politisk. 

I EU-parlamentet stemte Rina Ronja Kari, gang på gang for eller mod den regn af politiske forslag, der kom fra 
EU-kommissionen! At hævde, at Folkebevægelsen er upolitisk, samt at Folkebevægelsen ikke må og kan tage 
politisk stilling, er en åbenlys fordrejning af realiteterne! Folkebevægelsen er en politisk bevægelse! 

 EU-tilhængeren Evan Lynnerup fra Venstre udtalte til Berlingske Tidende, d 3. 3. 2020: Citat: ”Vi oplever gang 
på gang, at folketingspolitikerne leder med lys og lygte efter opgaver, vi kan kaste os over. Årsagen er, at Fol-
ketinget fungerer som gummistempel for 84 % af EU-landenes lovgivning”. ”Vi er simpelthen for mange til at 
lave for lidt”, slutter Evan Lynnerup, Venstre. 

Blandt den mængde, på 84 % EU-love, havde vi en repræsentant i EU-parlamentet, der stemt for eller mod i 
EU. Folkebevægelsen er en politisk bevægelse! 

I Folketinget vil Folkebevægelsen kun pege på den statsminister-kandidat, der vil garantere os en folkeafstem-
ning om udtræden af EU inden for to år. 

Da den Danske finanslov styres af EU, kan Folkebevægelsen ikke stemme for. 

Vi er dog til at forhandle med, såfremt vi får en garanti om en folkeafstemning om udtræden af EU inden for to 
år, vil vi være positive. 

Folkebevægelsens mod EU kan kun stemme for eller mod love, skabt i Danmark af Danske politikere. 

Der er medlemmer som mener: Da vi er tværpolitisk kan vi ikke stemme ens. I EU-parlamentet stemte Folke-
bevægelsens repræsentant konstant om diverse EU-forslag, så hvor er problemet! 

I Folketinget kan vi vælge mellem to strategier, noget som landsledelsen afgøre:    1: ”I tilfælde af uenighed, så 
undlader vi at stemme” 2: ”Da vi er demokratisk valgt, og tværpolitiske, så stemmer medlemmerne efter sin 
tværpolitiske overbevisning”. Fremgangsmåde 1 eller 2 afgøres af landsledelsen. 
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Vi ønsker ikke at lide samme skæbne som Junibevægelsen. Da vi kun kan komme ud af EU ved en folkeafstem-
ning, udskrevet af Folketinget, må vi arbejde for udtræden af EU i Folketinget! 

Folkebevægelsen mod EU, og dets medlemmer, har et tungt ansvar. Skal Folkebevægelsen føre Junibevægel-
sens defensive politik, i sin underkastelse af EU’s centralistiske, neoliberale politik, og overlade al’ EU-mod-
stand til Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti?  

Ønsker Folkebevægelsen at følge sit grundlæggende formål, at bringe Danmark ud af EU, deltage i diverse de-
batter på TV, om EU-hær, Bankunion, EU’s ønske om EU-skattesystem, samt i debatterne ved EU’s parla-
mentsvalg, så kræver det at vi er repræsenteret i Folketinget. 

Som situation er lige nu, vil vi ikke blive inviteret til TV-debatterne. Vi vil overlade al’ EU-modstand til Nye Bor-
gerlige og Dansk Folkeparti! 

Hvad er årsagen til, at nogle medlemmer i Folkebevægelsens mod EU er så ivrige efter at underkaste Folkebe-
vægelsen, til et af verdens mest centralistiske, neoliberalistiske, udemokratiske, bureaukratier, styret af de 
Multinationale Selskaber, og samtidigt kalde sig Folkebevægelsen mod EU?  

Friheden er altid værd at kæmpe for! 

Forslagsstiller(e):  

Anders Liljensøe, Assens mod EU 

FORSLAG 3: Afvisning af opstilling til Folketinget 

Det afvises, at der arbejdes for - eller i det hele taget - at Folkebevægelsen mod EU opstiller til folketinget. 1 

Begrundelse:  

Kan vi dog ikke en gang for alle få stoppet den snak.  

Vi er vel fortsat en tværpolitisk bevægelse og har dermed intet at gøre i folketinget.  

Alle, der kan tilslutte sig det oprindelige idegrundlag, er velkomne i Folkebevægelsen. Og der skal ikke foretages 
sindelagskontrol.  

Forslagsstiller(e):  

Lilli Søndergaard, Østfyn
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FORSLAG 4: Udvalg skal undersøge mulighederne for opstilling til Folketinget 

Landsmødet pålægger landsledelsen at nedsætte et udvalg, som skal undersøge Folkebevægelsen mod 1 
EU’s mulighed for at stille op til et Folketingsvalg. 2 

Undersøgelsen skal indeholde en analyse over vores mulighed for at agere i dansk politik. 3 

Hvad skal ligge til grund for vores samarbejde og eventuelle stemmeafgivninger i Folketinget? 4 

Undersøgelsen skal forelægges landsmødet 2022 eller 2023. 5 

Begrundelse:  

Det dansk politiske system har spillet fallit i forhold til en repræsentativ repræsentation af EU-modstandere i 
vores Folketing. En person i Folketinget der ikke følger partiernes EU-positive politik, vil miste alle sine poster. 
Hvis de overhovedet får lov, at stille op til Folketinget.  

I dag er EU modstanden repræsenteret af den yderste venstre- og højrefløj. 

I Storbritannien lykkedes det at fremtvinge en folkeafstemning, fordi man både hos de konservative og i Labour 
kunne vælge personer ind, som var imod EU medlemskab.  

I Danmark er der brug for, at vi hen over den politiske midte, får en repræsentation af EU-modstandere. Som 
en tværpolitisk bevægelse er Folkebevægelsen et oplagt bud på dem, som skal bryde det politiske dødvande i 
dansk EU-politik.  

Yderligere argumenter der taler for en undersøgelse af evt. Folketingsopstilling: 

• Opstilling til Folketinget kræver 20.000 underskrifter fremfor 70.000 til EP-valg.
• En plads i Folketinget (4 mandater) kræver færre stemmer end ét mandat gør ved EP valget.
• En plads i Folketinget giver automatisk ret til at stille op til EP valg.
• Hovedparten af lovgivningen i Folketinget kommer alligevel fra EU.
• Vi får meget mere indflydelse.
• Vi får meget mere mediedækning.
• Til Folketingsvalg er der stemmepenge, også til de som ikke opnår valg.

Forslagsstiller(e):  

Carsten Rasmussen, Nordfyn; Thorkil Sohn, Midt- og Vestjylland; 

Komiteerne i Assens, Faaborg-Midtfyn og Nordfy

36



LANDSMØDE 2021 

FORSLAG 5: Folkebevægelsen i EU-Parlamentet 

Landsmødet pålægger den nyvalgte Landsledelse at indsende ”Ansøgning om nyt partinavn til Europa-Par-1 
lamentsvalg” til social- og indenrigsministeriet, og hermed igangsætte processen for indsamling af vælger-2 
erklæringer. Folkebevægelsen mod EU starter officielt sin indsamling straks efter Valgnævnet åbner for 3 
registrering af vælgererklæringer efter deres møde i december. 4 

Politiske begrundelser: 

Folkebevægelsen mod EU er i dag endnu mere vigtig end tidligere. EU-integrationen tager stadig mere fart, 
også på nye områder. Derfor er Folkebevægelsen mod EU’s rolle som EU-modstandens vagthund i EU-parla-
mentet afgørende vigtig. 

Eksempelvis har coronakrisen inspireret EU til at sætte forslag i søen om en egentlig sundhedsunion. Ligeledes 
har man etableret en Coronagenopretningsfond finansieret via fælles gældsoptagelse, samt etablering af de 
første tilløb til egentlige EU-skatter som en del af finansieringsgrundlaget. 

Desuden har EU-Kommissionen indledt endnu et angreb på den danske kollektive forhandlingsret via et forslag 
om en EU-lovgivningsbestemt mindsteløn. 

Alt dette understreger EU’s fornyede angreb på medlemslandenes suveræne ret til at føre sin egen politik på 
helt centrale nationale områder såsom sundhed og skat. 

Derudover fremstår EU internt demokratisk set mere og mere anløbent. Flere og flere medlemslande bevæger 
sig i retning af autoritære styreformer, der bringer dem stadig tættere på en konflikt med blandt andet Euro-
parådets konventioner.  

Folkebevægelsen mod EU’s rolle i EU-Parlamentet vil være at fastholde og forsvare den danske suverænitet i 
forhold til at kunne føre sin egen politik på de vitale områder.  

Samtidig må vi ikke glemme, at Folkebevægelsen mod EU er en demokratibevægelse. Netop demokratispørgs-
målet har i Folkebevægelsen mod EU’s snart 50-årige eksistens været afgørende for bevægelsens EU-mod-
stand. 

Den aktuelle politiske udvikling i visse af EU’s medlemslande er derfor en yderligere understregning af, hvorfor 
Danmark bør forlade EU. 

Organisatoriske begrundelser: 

Indsamling af vælgererklæringer og en efterfølgende EU-parlamentsvalgkamp vil sikre Folkebevægelsen mod 
EU mere synlighed i medierne og i den generelle offentlighed. 

For Folkebevægelsen mod EU’s organisation vil denne konkrete opgave sikre bedre mulighed for at mobilisere 
medlemmerne til at deltage aktivt i vores politiske arbejde.  

Økonomisk vil det også være umuligt at fortsætte på det nuværende grundlag på længere sigt. 

Ligeledes vil en konkret opgave i forhold til en indsamling af underskrifter og en efterfølgende valgkamp forøge 
vores muligheder for at skaffe økonomisk støtte til bevægelsen og det politiske arbejde videre. 
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Det er vigtigt at igangsætte indsamling af vælgererklæringer netop nu, sådan så der er også er nok tid til at 
planlægge en god parlamentsvalgkampagne.  

Endelig vil Folkebevægelsen mod EU’s repræsentation i EU-Parlamentet sikre Folkebevægelsen mod EU øget 
indsigt og viden om EU’s politiske udvikling.  

Forslagsstiller(e): 

Folkebevægelsen mod EU’s Landsledelse
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