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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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