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ÅRSPLAN 2021-2022 1 

Denne årsplan danner ramme for Folkebevægelsen mod EU’s politiske og organisatoriske arbejde fra lands-2 
mødet i 2021 til landsmødet i 2022. Den vedtages af landsmødet, og det er hele Folkebevægelsen mod EU’s 3 
ansvar at føre den ud i livet. Kun når alle – komitéer, de kollektive medlemmer, enkeltmedlemmer, ledelse og 4 
ansatte – giver deres bidrag til at føre den ud i livet, bliver vi i stand til at løfte de opgaver, vi står over for. 5 

Efter et par år, hvor Folkebevægelsen mod EU har skullet finde sig til rette igen som en organisation 100 pro-6 
cent drevet af græsrodsarbejde, er det blevet tid til at skrue endnu mere op for de udadvendte aktiviteter. 7 
Denne årsplan udpeger nogle politiske fokusområder: EU og klimaet, EU’s forsvarspolitik og EU og verdensmå-8 
lene, samt planer for at skabe synlighed igennem vores 50-års jubilæum og indsamlingen af vælgererklæringer. 9 

FORTIDEN OG FREMTIDEN: FOLKEBEVÆGELSEN FYLDER 50 ÅR 10 

Til april er det 50 år siden, at Folkebevægelsen mod EU, dengang Folkebevægelsen mod EF, holdt sin stiftende 11 
landskonference. Siden da er mere og mere politisk magt flyttet fra folkevalgte til den stadig snævrere Euro-12 
pæiske Union. Samtidig er Danmarks medlemskab i høj grad præget af Folkebevægelsen mod EU’s arbejde 13 
igennem tiden. Danmarks status som et EU-skeptisk land samt tilblivelsen og fastholdelsen af vores forbehold 14 
skyldes, at der i Danmark er og har været et stærk, vedholdende og tværpolitisk EU-modstand. Denne mod-15 
stand repræsenterer Folkebevægelsen mod EU.  16 

Vi skal fejre vores 50 års modstand. Det skal vi blandt andet gøre på følgende måder: 17 

• Lokalkomiteerne opfordres til - i samarbejde med sekretariatet – at arrangere debatarrangementer 18 
rundt omkring i landet om EU’s udvikling det sidste halve århundred og EU-modstandens betydning. 19 
Disse kan foregå som fysiske møder eller være helt eller delvist digitale. 20 

• Folkebevægelsen mod EU laver uddelingsmateriale med dette tema, som kan bruges i forbindelse med 21 
debatarrangementerne.  22 

• Folkebevægelsen mod EU holder en jubilæumsfest i april måned for at fejre vores vedholdende og 23 
fortsat relevante modstand. Til festen inddrages mennesker, der har fremmet Folkebevægelsen mod 24 
EU’s sag gennem årene, herunder dem, der var med helt fra starten.  25 

• Folkebevægelsen mod EU’s landsmøde i 2022 holdes med 50-års jubilæums tema 26 

Udover at huske fortiden, skal Folkebevægelsen mod EU også komme med bud på fremtiden. Folkebevægelsen 27 
mod EU deltager i EU-projektet Konferencen om Europas Fremtid. Folkebevægelsen mod EU’s deltagelse består 28 
i at arrangere borgermøder med støtte fra Folketingets Europa-Nævn, hvor borgere og debattører får lov til at 29 
komme med deres ønsker for, hvordan EU og Europa skal se ud. Folkebevægelsen mod EU melder indtryk til-30 
bage til EU og Folketinget. Folkebevægelsen mod EU har holdt den første af disse møder. I de kommende må-31 
neder vil vi: 32 

• Afholde flere borgermøder under overskriften Konferencen om Europas Fremtid 33 
• Fremme debatten om alternativer til EU  34 
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VÆLGERERKLÆRINGER – KAMPAGNEN SKYDES I GANG 35 

En af vores helt store opgaver det kommende år er indsamlingen af vælgererklæringer til EU-Parlamentsvalg. 36 
Vi skal bruge 70.635 vælgererklæringer for at stille op til EU-Parlamentsvalget, og disse skal indsamles på en 37 
periode på 18 måneder. Indsamlingen kræver hele organisationens deltagelse og netværk. Det er vigtigt at 38 
kollektive medlemmer søges inddraget aktivt i arbejdet med at skaffe vælgererklæringer. Ligeledes bør der 39 
arbejdes målrettet med, at der gennemføres særlige aktiviteter i de geografiske områder, hvor EU-modstanden 40 
står stærkt, og hvor Folkebevægelsen er svag. 41 

Efter indsamlingen er begyndt, er der to måder, man kan give en vælgererklæring til Folkebevægelsen mod EU: 42 

1) Hvis man har NemID/MitID, afgiver man en vælgererklæring ved at logge på vælgererklæring.dk, vælge Fol-43 
kebevægelsen mod EU, vente syv dage og trykke på linket i sin e-Boks for at bekræfte. 44 

2) Har man ikke NemID/MitID, så kan man ringe til Indenrigs- og boligministeriet og få tilsendt en blanket, man 45 
så skal udfylde og returnere med posten.  46 

• Alle Folkebevægelsen mod EU’s medlemmer får besked, så snart indsamlingen er i gang, så de selv 47 
kan give en vælgererklæring.  48 

Folkebevægelsen mod EU’s indsamlingskampagne foregår både på gade og digitalt. Vores mål er dels at få folk 49 
direkte ind på vælgererklæring.dk og dels at indsamle mailadresser, så folk kan sendes link, påmindelser, in-50 
formation og donationsmuligheder.  51 

For at få folk til at gå direkte ind på vælgererklæring.dk vil vi:  52 

• Lave og dele opslag på de sociale medier med link til vælgererklæring.dk, og bede vores netværk (inkl. 53 
folk, som ikke er medlemmer af Folkebevægelsen mod EU) om at gøre det samme. 54 

• Dele flyers ud med link og QR-kode til vælgererklæring.dk på gaden og ved husstandsomdeling. Disse 55 
flyers vil også indeholde information om, hvordan man spreder budskabet videre, og hvordan man kan 56 
donere til kampagnen. 57 

• Stå på gaden og hjælpe folk, der gerne vil støtte os, med at gå ind på vælgererklæring.dk på en mobil 58 
enhed. 59 

For at indsamle mailadresse for at linke til vælgererklæring.dk og hjælpe kampagnen i øvrigt vil vi: 60 

• Lave og dele opslag på de sociale medier med link til indsamling af mailadresse, og bede vores netværk 61 
(inkl. folk, som ikke er medlemmer af Folkebevægelsen mod EU) om at gøre det samme. 62 

• Lave Facebook-annoncer med mailindsamling. 63 
• Indrette vores egen hjemmeside, så det er nemt at give sin mail. 64 
• Indsamle mails efter møder. 65 
• Indsamle mails ved gadeaktioner. 66 

Indsamlingen af vælgererklæringer kræver udover frivillige ressourcer også økonomiske ressourcer. Foruden 67 
at sprede oplysninger om donationsmuligheder på flyers og via mail, skal der også søges større beløb. 68 

• Den nyvalgte landsledelse koordinerer den økonomiske indsamling i samarbejde med udvalgene og 69 
sekretariatet.  70 

https://www.vaelgererklaering.dk/
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LANDSDÆKKENDE AKTIVITETSDAGE 71 

Folkebevægelsen mod EU har brug for aktiviteter og synlighed i gadebilledet, og samtidig sender det et positivt 72 
signal, når vi som bevægelse viser, at vi kan organisere landsdækkende aktiviteter. Det er god reklame, og det 73 
har vi brug for. 74 

Derfor vil Folkebevægelsen mod EU: 75 

• Afholde landsdækkende aktivitetsdage i 2022, hvor alle komitéer (så vidt muligt) er aktive i deres lo-76 
kalområder med eksempelvis gadeuddeling af materialer, husstandsomdeling af materialer eller andre 77 
lignende aktiviteter, som komitéerne selv finder på. Medlemmer i komitéerne inviteres til at deltage. 78 

• Opreklamere alle aktivitetsdagene på Folkebevægelsen mod EU’s sociale medier og i kalenderen på 79 
hjemmesiden i god tid, således at komitéerne har god tid til at bestille materialer og invitere medlem-80 
merne i komitéerne til at være med. 81 

• Opfordre komitéerne til at tage billeder fra aktiviteterne, der deles på sociale medier. 82 

Der er tale om gratis aktiviteter, hvor alle kan være med, da aktiviteterne kan indrettes efter den enkelte komi-83 
tés forudsætninger. 84 

Sekretariatet fastsætter datoerne for de fire aktivitetsdage i starten af 2022. 85 

KLIMAET I FOKUS 86 

Selvom langt de fleste borgere ønsker politisk handling for at adressere klimakrisen, tager EU fortsat ikke dette 87 
alvorligt og stopper endda til tider enkelte lande fra at gå forrest. Folkebevægelsen mod EU skal sætte fokus 88 
på denne problematik ved at oplyse om, hvorfor EU ikke er løsningen på klimakrisen og fortælle, hvordan vi 89 
kunne klare os bedre uden for EU.  90 

Folkebevægelsen mod EU er i øjeblikket i gang med et projekt med støtte fra Europa-Nævnet med overskriften 91 
EU og Klimaet: En grøn fremtid eller varm luft? Projektet skal fortsætte med følgende initiativer: 92 

• Lokalkomiteerne opfordres til - i samarbejde med sekretariatet – at arrangere debatarrangementer 93 
om EU’s klimapolitik og alternativerne til den. Disse kan foregå som fysiske møder eller være helt eller 94 
delvist digitale. 95 

• Lokalkomiteerne uddeler vores materialer om sagen. 96 
• Folkebevægelsen mod EU producerer korte film om emnet til deling på sociale medier. 97 
• Folkebevægelsen mod EU holder en klimakonference til november. 98 

UD AF EU’S FORSVARSUNION 99 

EU’s forsvarsunion er under opbygning, og trods Danmarks forsvarsforbehold deltager vi i flere dele af den, 100 
herunder via milliardbetalinger til EU’s forsvarsfond og bidrag på flere hundrede millioner kroner til EU’s så-101 
kaldte fredsfacilitet. I Folkebevægelsen mod EU ser vi med bekymring på EU’s udvikling på dette område og 102 
insisterer desuden på, at det danske forbehold respekteres. 103 

Folkebevægelsen mod EU vil derfor i 2022 starte et oplysningsprojekt med støtte fra Europa-Nævnet om EU’s 104 
militære udvikling. Projektet indebærer følgende elementer: 105 
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• I Lokalkomiteerne opfordres til - i samarbejde med sekretariatet – at arrangere debatarrangementer 106 
om EU’s militære udvikling og alternativerne til den. Disse kan foregå som fysiske møde eller være helt 107 
eller delvist digitale. 108 

• Folkebevægelsen mod EU producerer materialer om emnet, som lokalkomiteerne uddeler. 109 
• Folkebevægelsen mod EU producerer korte film om emnet til deling på sociale medier. 110 

EU OG VERDENSMÅLENE 111 

Der er mange danskere, herunder særligt mange unge, der tror, at EU-modstandere slet ikke går ind for inter-112 
nationalt samarbejde. I Folkebevægelsen mod EU går vi ind for fornuftigt internationalt samarbejde som for 113 
eksempel FN’s verdensmål. I Folkebevægelsen mod EU ved vi også, at EU-samarbejdet ikke altid harmonerer 114 
med FN’s verdensmål. For at oplyse om dette og nå ud til unge vil Folkebevægelsen mod EU i 2022 starte et 115 
projekt om EU og verdensmålene, der er målrettet unge i alderen 13-18.  Projektet får støtte fra Europa-Næv-116 
net. 117 

Projektet indebærer:  118 

• Udviklingen af et spil om FN’s verdensmål og EU, som gøres tilgængelig for skoleklasser og ungdoms-119 
uddannelser. 120 

• Udviklingen af undervisningsmateriale til unge mellem 13 og 18 år. 121 
• Afholdelse af arrangementer på skoler og ungdomsuddannelser, hvor vi diskuterer EU-samarbejde og 122 

andet internationalt samarbejde.  123 

Folkebevægelsen mod EU vil desuden have særligt fokus på FN’s verdensmål nr. 8 om anstændige jobs og 124 
økonomisk vækst. Det er vores klare holdning, at EU’s forslag om en lovbestemt mindsteløn ikke stemmer 125 
overens med det mål. Derfor vil vi:  126 

• Fortsætte med at sprede viden om og modstand mod EU’s forslag om en lovbestemt mindsteløn. Dette 127 
vil vi gøre i samarbejde med partier og andre organisationer, der også modsætter sig direktivet.  128 

AFRUNDING 129 

50 år efter stiftelsen af Folkebevægelsen mod EU er behovet for en tydelig, tværpolitisk EU-modstand så re-130 
levant som nogensinde før. Det kommende år skal Folkebevægelsen mod EU synliggøre EU-modstanden gen-131 
nem indsamling af vælgererklæringer og oplysning om EU’s påvirkning af vigtige emner som klimapolitik, for-132 
svarspolitik og internationalt samarbejde. Under hver aktivitet skal vi aktivt arbejde på at hverve nye medlem-133 
mer. Desto mere aktive vi er, og flere vi får med, desto tættere kommer vi på vores mål om at komme ud af EU.  134 
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