
bjerg Transport. Her anbefaler 
man et ”Nej” til fjernelse af 
Danmarks EU-forsvarsforbe-
hold, når der er folkeafstem-
ning den 1. juni. 

–Vi skal ikke afgive vores 
suverænitet eller være med til 
en optrapning af militære kon-
flikter. Pengene burde i stedet 
bruges på velfærd, dagpenge 
eller udvikling af energifor-
mer, som kan gøre os uafhæn-
gige, siger formand for 3F Es-
bjerg Transport, Jakob Lykke.  

Mere eller mindre EU?
På havnen i Esbjerg er man 
også kritisk overfor udsigten 
til mere EU-militær. 

Det fortæller Brian Reichle, 
der er formand for Losseklub-
ben af 1944, som er en del af 
3F og repræsenterer op mod 
200 havnearbejdere. Klubben 
opfordrer til sætte kryds ved 
”nej” til folkeafstemningen.  

– Grundlæggende handler 
afstemningen om vi vil have 

mere eller mindre EU. Jeg me-
ner ikke at EU skal bestemme 
mere. Og da slet ikke, hvor vi 
sender vores soldater hen, ly-
der det fra Brian Reichle. 

Esbjerg-afdelingernes EU- 
modstand er samtidig en pro-
test imod Fagbevægelsens 
Hovedorganisation, FH, hvor 
formand Lizette Risskov an-

befalet et Ja. Det er sket uden 
at tale med baglandet eller 
 tage hensyn til deres interes- 
ser eller holdning, lyder kritik-
ken. 

 
København træder frem
Også 3F København blander 
sig i debatten. Her forberedes 
kampagner, medlemsmøder 
og workshops, hvor anbefalin-
gen ligeledes er at stemme nej.

”At afskaffe forbeholdet er 
dyrt. Både for selvbestemmel-
sen, freden og økonomien”, 
lyder vurderingen fra 3F Kø-
benhavn i en udtalelse vedta-
get af afdelingens bestyrelse. 
Den fortsætter: 

”Regeringen peger på mere 
oprustning for at sikre freden. 
Vi syntes det er en farlig vej at 
gå. Oprustningsspiralen fører 
erfaringsmæssigt kun til mere 
militær, til mere ufred og 
krig.”

–Vi er nødt til at træde et 
skridt frem. Der er en fejlagtig 
retorik, om, at vi ikke kan 
 være med til at sikre fred i 
Europa med vores forbehold.  
Det passer ikke. Danmark er 
aktiv på den internationale 
scene, og forbeholdet sikrer os 
et godt grundlag for samarbej-
de, slår formand for 3F Kø-
benhavn John Ekebjærg-Ja-
kobsen fast.
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Å ”Jeg mener ikke, at EU skal 

bestemme mere. Og da slet 
ikke, hvor vi sender vores 
soldater hen”.

Brian Reichle, formand for 
Losseklubben af 1944

11 argumenter  
til forsvar  
for forbeholdet
Af Susanna 
 Dyre-Greensite
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3F’ERE: DERFOR SKAL DANMARK  
BEVARE EU-FORBEHOLDET
Flere 3F-afdelinger går imod fagtoppen og opfordrer til at stemme nej til fjernelse af Danmarks EU-forbehold på forsvarsområdet.  
– Brug penge på velfærd i stedet for EU-militær, mener Jakob Lykke, 3F Esbjerg Transport. Han får opbakning fra København.

Rune Eltard-Sørensen,  
journalist

 ■ ”Træk vejret og overvej  
om EU-hær og flere milliarder 
til militær virkelig er vejen 
frem. Fagbevægelsen bør 
kæmpe for fred og velfærd i 
stedet for oprustning.”

Sådan lyder budskabet fra 
generalforsamlingen i 3F Es-

”Registreringen af 
 udstationerende virksom
heder er afgørende for, at  
de kan kontrolleres”.

Gunde Odgaard,  
BAT-kartellet

 ■ – Det er en af fagbevæ-
gelsens grundlæggende 
principper at kæmpe for 
fred og nedrustning.
Bevar forsvarsforbeholdet
Stem nej den 1. juni.

Emil Olsen, formand  
for Murer branche klubben 

Nordjylland

Jakob Lykke: –Vi skal ikke 
 afgive vores suverænitet eller 
være med til en optrapning af 
militære konflikter.

John Ekebjærg-Jakobsen:  
– Der er en fejlagtig retorik, 
om, at vi ikke kan være med 
til at sikre fred i Europa med 
vores forbehold.

 ■ EU-udvalget i Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagfor-
ening støtter op om, at vi skal bevare forsvarsforbeholdet.

Fagbevægelsen er for fred. Hvem tjener på krig? Følg 
pengene, så finder du forbryderen. Vi er modstandere af en 
EU-hær med EU-kamptropper.

Bevar forsvarsforbeholdet – Vi stemmer NEJ den 1. juni
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WORKING POOR ROAD TRIP
 ■ I løbet af de seneste 10 år er der opstået en ny gruppe arbej-

dere i Europa: The Working Poor. 
Arbejdsmarkedet er blevet mere usikkert. Antallet af fleksible 

ansættelser, vikar-jobs og midlertidige kontrakter er eksploderet. 
Hundredvis af food banks er skudt op rundt om på kontinentet, 
og millioner af arbejdere og arbejdsløse står i kø for at få mad-
varer. Også i Danmark banker fattigdommen på, og antallet af 
lavtlønsjobs stiger. 

Det er ikke mindst unge, der arbejder i usikre jobs. Det bety-
der, at vi for første gang siden 2. verdenskrig ser en generation 
vokse op med færre rettigheder end deres forældre.  

Vi tager jer med på en visuel rejse til et Europa i forandring. 
Med fotos, video, fortællinger og fakta og lægger vi op til en 
debat om, hvor Danmark og resten af kontinentet bevæger sig 
hen. Fakta, underholdning og debat. Hvorfor ser vi den udvik-
ling? Og hvad gør vi ved det?

Se trailer: https://vimeo.com/219811694
 
Søren Zeuth, fotograf: Tlf. 2889 5716, soerenzeuth@gmail.com
Peter Rasmussen, journalist: Tlf. 2089 9164, petjras@gmail.
com

FREMTIDENS 
ARBEJDSMARKED I EU

 ■ England oplever en bølge 
af faglige kampe. I sidste 
 måned var bl.a skraldefolk i 
Co ventry i strejke samt ren-
gøringsassistenter i togene 
og på stationerne i og om-
kring London. I starten af 
marts nedlagde 10.000 togfø-
rere arbejdet i undergrunds-
banen i London. 

Efter Brexit har der mang-
let arbejdskraft på især last-
bilchaufførområdet. Det har 
medført, at chaufførerne har 
forhandlet sig til en lønstig-
ning på 20-25% om året. Det 
har givet andre lavtlønssek-
torer mod på at involvere sig 
i faglige kampe, blandt andet 
renovationsfolk og rengø-
ringsassistenter, jobs der ty-
pisk ligger omkring mindste-
lønnen. 

I England har man en lov-
bestemt mindsteløn. 

På vores tur med Working 
Poor Road Trip rundt i Eng-
land møder vi Bella Luna, 25 
år. Hun gør rent i togene på 
en jernbanestrækning syd for 
Lon don. Bella Luna fortæl-
ler, at man i branchen får en 
løn på 8,75 pund, og at infla-
tionen gør, at man skal vælge 
mellem varme eller et måltid 
mad. 

Roland Die, 47 år, møder 
ind på sit rengøringsarbejde 
kl 13 og er færdig igen kl 22. 
Han går ned for at gøre sig 

klar ved sit omklædnings-
skab, for der har Roland alle 
sine ejendele. I et helt år har 
han været hjemløs. Med sin 
lave løn har han ikke råd til at 
have en bolig. 

Han pakker sin rygsæk 
med sine få ejendele og be-
væger sig igennem, på det 
tidspunkt, stille store Victoria 
banegård for at gå ud på bus-
pladsen. Her køber han en 
billet til natbussen, som er 
det sted, han kan undgå ga-
dens kulde og slumre hen for 
natten, så han er klar til end-
nu en arbejdsdag.

Fakta:
■  Hvert år bliver 42.500 

husstande sat på gaden 
af Kongens Foged.

■  47% af de hjemløse i 
London har et fast ar-
bejde.

■  39% af de hjemløse i 
resten af England har 
et fast arbejde.

Roland Die, hjemløs rengøringsmedarbejder i London

SKAL DANMARK VÆRE ET LAND UDEN 
OFFENTLIG HÅND TIL AT VÆRNE OM DE SVAGE

Af  
Tscher-
ning 
 Johansen

 ■ Mens de fleste danskere 
kender til Fødevarebanken, 
der uddeler overskudsmad til 
dårligt stillede grupper i 
Danmark, hvilket ikke er en 
dårlig ide – tværtimod, men 
de færreste er klar over, at i 
foråret 2016 indgik Fødeva-
rebanken og Region Sjælland 
et samarbejde. 

Og i efteråret begyndte 
madbanken at levere over-
skudsmad til 17 skoler under 

Lolland og Guldborgsund, 
hvor socialt udsatte børn ofte 
går i skole uden morgenmad 
og kun med en lille madpak-
ke. Det er vel at mærke insti-
tutioner, der som alle andre 
institutioner er blevet beskå-
ret grundet budgetloven med 
de famøse 2 % om året, hvil-
ket betyder, at der skal spares 
på alle områder i institutio-
nerne – også på madbudget-
tet, så uden fødevarebanken 
sultne børn.

Budgetloven er en del af et 
større finanspolitisk ramme-
værk, der består af en lang 
række formelle og uformelle 
regler, hvoraf en del følger 
EU-regler på området. Bud-
getloven blev i folketinget 
vedtaget i 2012, og den skal 
følges af landets kommuner, 

ellers vanker der bøder.
Det ser ud til, at det er 

EU’s planer, at Danmark skal 
være et lille, privat forsynet 
land uden offentlig sektor til 
at holde hånden under de 
svageste i samfundet, det 
passer i hvert tilfælde godt 
med EU’s samlede tiltag
■  om en tvunget statsfastsat 

mindsteløn
■  EU’s tilladelse af krimi-

nelle koncerner i bygge-
branchen.

■  EU’s indflydelse på gift-
stoffer i vores madvarer, 
på vores arbejdspladser og 
i vores parfume med mere.

Dette er bare 3 eksempler på 
EU’s dårlige indflydelse på 
vores hverdag, men der er 
mange flere.

Ø: HØJESTERET SKAL  
STOPPE EU-MINDSTELØN

 ■ EU-kommissionen begår 
traktatbrud med indførelsen af 
en EU-mindsteløn. Derfor 
skal fagbevægelsen gå til Hø-
jesteret for at forsvare den 
danske arbejdsmarkedsmodel. 
Det mener Enhedslistens Ni-
kolaj Villumsen.

Hvis – eller nærmere, når – 
et flertal i EU-Parlamentet 
vedtager den stærkt omdisku-
terede mindsteløn, så skal fag-
ligt aktive i Danmark gøre sig 
klar til et juridisk slagsmål. 

Sagen har nemlig potentiale 
til at komme hele vejen for 
Højesteret. Og her kan den 
danske fagbevægelse spille en 
nøglerolle.

Det er budskabet fra En-
heds listens medlem af EU- Par-
lamentet, Nikolaj Villum sen. 

– Vi skal gå hele vejen! Og 
hvorfor det? Fordi det er et 
grundlæggende spørgsmål: Er 
det politikere og bureaukrater, 
der bestemmer vores løn, eller 
er det vores overenskomster, 
der sætter lønnen, siger Niko-
laj Villumsen. 

– Derfor er det helt oplagt, 
at få prøvet spørgsmålet ved 
Højesteret. Og i det tilfælde 
vil det ikke være staten, men 
enkeltpersoner eller fagbevæ-
gelsen, der kan føre sagen. 
Den mulighed skal man benyt-
te sig af, lyder opfordringen.  

Traktatbrud og nyt 
forbehold
EU-mindstelønnen møder ik-
ke kun modstand fra både En-
hedslisten. Også et samlet fol-

keting (på nær Radikale Ven-
stre) afviser ideen. 

Det samme gælder Fagbe-
vægelsens Hovedorganisati-
on. Her mener man, at forsla-
get undergraver den danske 
arbejdsmarkedsmodel, hvor 
det er arbejdergiver og løn-
modtager, som via kollektive 
overenskomster bestemmer 
lønnen.    

EU må ifølge egne traktater 
faktisk slet ikke lovgive om 
lønforhold i medlemslandene. 
Derfor pakkes forslaget om 
mindsteløn ind som et direk-
tiv, der omhandler ”arbejdsvil-
kår”. Men med direktivet i 
hånden kan EU-Domstolen 
afsige domme, der vil tvinge 
Danmark til at reelt at indfører 
en lovbestemt mindsteløn.

Derfor vil der efter alt at 
dømme være tale om et trak-
tatbrud, som må have Højeste-
rets interesse, mener Nikolaj 
Villumsen. Han tilføjer, at ud-
viklingen bør få Danmark til 
at styrke sine forsvarsværker 
overfor EU.  

– Hvis direktivet bliver 
stoppet ned i halsen på os, så 
bør diskussionen melde sig 
om ikke der er behov for et 
egentligt arbejdsmarkedsfor-
behold. For hvis EU kan tilt-
vinge sig magt over løn, hvad 
kan EU så ikke også finde på, 
på vores arbejdsmarked? Så 
bør alle alarmklokker ringe 
for den danske arbejdsmar-
kedsmodel, siger parlamenta-
rikeren. 

Af Rune Eltard, journalist

https://vimeo.com/219811694
mailto:soerenzeuth@gmail.com
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UDFORDRER REGERINGEN EU, EFTER KRITIK AF 
DANSKE REGLER OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT?

Af Lars Frederiksen,  
murer svend,  
Murerbrancheklubben

 ■ Er det fordi, det er en bor-
gerlig regering, der har fået 
vedtaget RUT, at beskæftigel-
sesminister Peter Hummel-
gård og alle EU-tilhængerne 
ikke mener at have noget i 
klemme ved en tryktest af 
dansk lovgivning? Det er prø-
vet før både af Tyskland og 
Luxembourg.

Den 21. juni 1908 blev Po-
lakloven vedtaget for at redde 
Danmarks omdømme i udlan-
det, og fordi statens udgifter 
til hjemsendelse af subsistens-
løse polske arbejdere var sti-
gende. Det eneste parti, der 

var forbeholdent, var Højre 
(borgerlige), der så en lov som 
en farlig præcedens for ar-
bejdsmarkeds lovgivning.

I vinteren 1940 er omtrent 
25.000 danske arbejdere i 
Tyskland, arbejdsløsheden i 
Danmark er næsten 25% det 
første krigsår, og de danske 
myndigheder nægter dem un-
derstøttelse, såfremt de ikke 
tager afsted. I asken fra 2.ver-
denskrig opstår ILO konventi-
on nr. 94 af 1949 om arbejds-
klausuler i offentlige kontrak-
ter, som Danmark ratificerer 
ved kgl. resolution af 22. juli  
1955.

EU’s mål er at fjerne alle 
hindringer for den frie 
bevægelighed
I Europa-Parlamentets og Rå-
dets Direktiv 96/71/EF af 16. 
december 1996 om udstatio-
nering af arbejdstagere som 
led i udveksling af tjeneste-
ydelser, er et af Fællesskabets 
mål at fjerne hindringerne for 
den frie bevægelighed for per-

soner og tjenesteydelser. I 
1999 bliver direktivet imple-
menteret i den danske lovgiv-
ning (lov 933 af 15/12).

EU-østudvidelsen i 2004 
dækker over EU’s udvidelse 
med 10 østeuropæiske lande  
pr. 1. januar 2004. Allerede 
den 13. december 2002 blev 
aftalen om optagelse under-
skrevet under et topmøde i 
København.

De faglige og sociale 
rettigheder må vige for det 
indre markeds krav
Laval-dommen er blot 1 af i 
alt 4 domme, afsagt inden for 
et ½ års tid i efteråret 2007 og 
foråret 2008, der alle slår det 
samme tema fast: 

Når der opstår en konflikt 
imellem faglige og sociale ret-
tigheder på den ene side, og 
det indre markeds krav om ka-
pitalens, arbejdskraftens og 
tjenesteydelsernes frie bevæ-
gelighed på den anden side, så 
må de faglige og sociale ret-
tigheder vige. 

Det gælder vel at mærke ik-
ke kun, når vi taler om kollek-
tive kampskridt. 2 af domme-
ne (Rüffert- og Luxembourg) 
slår nemlig fast, at det også 
gælder, når en offentlig myn-
dighed (en tysk delstat og sta-
ten Luxembourg) forsøger at 
beskytte sig mod social dum-
ping gennem lovgivning om 
løn- og arbejdsvilkår. 

Domstolen har dermed ikke 
kun angrebet forhandlings- og 
konfliktretten, men i det hele 
taget den enkelte medlems-
stats ret til at forsvare sig imod 
social dumping. 

Dommene har sat et stort 
spørgsmålstegn ved om lande, 
der har ratificeret ILO kon-
vention 94 om sociale klausu-

ler i offentlige kontrakter, kan 
leve op til denne konvention. 
Selv EU-parlamentet er be-
kymret herfor, hvilket fremgår 
af rapporten fra parlamentets 
beskæftigelsesudvalg af 30. 
september 2008.

Lov om Anmeldelsespligt i 
forbindelse med udstatione-
ring vedtages af den borgelige 
regering den 23/4-2008 (Claus 
Hjort Frederiksen).

EU vil kunne skrue op  
og ned på lønnen
Lov om Udvidelse af anmel-
delsespligten for udenlandske 
tjenesteydere samt pligt for 
hvervgiver til at medvirke til 
at sikre, at der sker anmeldelse 
til RUT, vedtages af den bor-
gelige regering den 19/5- 
2010. Samt at tilsynet vareta-
ges af arbejdstilsynet. 

I lovbekendtgørelsen af 
25/3-2011 gives tilladelse til 
anvendelse af kollektive 
kampskridt mod udenlandske 
hvervgivere. (Inger Støjberg).

Nu vil EU-Kommissionen 
trække Danmark for EU-Dom-
stolen, idet Kommissionen 
mener, at dansk lov (RUT) er i 
strid med EU’s regler for ud-
stationeret arbejdskraft, og 
samtidig vil EU indføre en 
lovbestemt mindsteløn for he-
le Europa, som de kan sidde 
nede i Bruxelles og skrue op 
og ned på alt efter de store fir-
maers overskud (lobby) og af-
skaffe alle regler på arbejds-
markedet om, hvem der udfø-
rer arbejdet.

Gunde Odgaard mener
Adspurgt om dilemmaet sva-
rer Gunde Odgaard, Sekreta-
riatsleder BAT-kartellet, at vi i 
fagbevægelsen som udgangs-
punktet anser registreringen af 

udstationerende virksomheder 
som afgørende for, at de kan 
kontrolleres, og at myndig-
heder og fagforeninger har ad-
komst til at vide, hvor og for 
hvem de løser opgaverne. 

Kommissionens interventi-
on har ikke ændret på fagfor-
eningers adgang til oplysnin-
ger i RUT om udstationerende 
virksomheder. 

Det er alene 3. mand, som 
der nu ikke er adgang for. Fag-
foreninger har fortsat en legi-
tim interesse i at vide, hvor 
virksomhederne er, for at kun-
ne varetage vores opgaver.     

Kilder: 
Retsinformation – Velkommen 
Her, kulturhuset, 3520 Farum 
– Arbejdermuseet – Finn Sø-
rensen, EU Fagligt Netværk – 
Gunde Odgaard, BAT.

 ■ EU-Kommissionen 
finder, at dansk lov er i 
strid med hånd hæ vel ses-
direktivet, især dansk re-
gister for udenlandske tje-
nesteydelser (RUT). 

Danmark må ikke stille 
krav om, at der skal være 
en kontaktperson blandt 
de udenlandske medarbej-
dere, når virksomheden 
tilmelder sig registret. 

Ministeriet vil ikke rette 
ind, og det passer godt 
med den linje, beskæfti-
gelsesminister Peter 
Hummelgaard har meldt 
ud, om at man godt kan 
”trykteste grænserne for 
EU- lovgivningen lidt 
 mere”.

Kilde: ”Altinget” 23.11.22

DET ER NU, DET GÆLDER!
Af Susanna Dyre-Greensite, 
Formand, Folkebevægelsen 
mod EU

 ■ Folkebevægelsen mod EU 
indsamler vælgererklæringer. 
Vi håber på stor fremgang op 
til folkeafstemningen. 

Vi er gået i gang med at ind-
samle vælgererklæringer, så vi 
kan få lov til at stille op til næ-
ste EU-Parlamentsvalg. Det er 

en beslutning, landsmødet i 
2021 traf for at styrke bevæ-
gelsen. 

Hvis vi får en plads i EU- 
Parlamentet igen og kommer 
tæt på beslutningsprocesserne 
i Bruxelles, kan vi bedre oply-
se danskerne og råbe vagt i 
gevær over for EU. Vi får også 
en større platform og mere 
medieopmærksomhed. Det er 
meget vigtigt, at det ikke kun 

er jasigere, der får lov til at 
fylde i den bedste sendetid.  

I disse måneder op til folke-
afstemningen en det blevet 
stadig mere tydeligt, at der er 
brug for en saglig og handle-
kraftig EU-modstand. Vi hå-
ber, at vælgererklæringsind-
samlingen for alvor tager fart i 
de kommende måneder, så vi 
kan vise, at danske EU-skep-
sis lever i bedste velgående! 

Hvordan giver man en 
vælgererklæring?
1)  En vælgererklæring gives 

digitalt via Folkebevægel-
sen mod EU’s side på  
vælgererklæring.dk

2)  Tryk “igangsæt vælger-
erklæring” og log ind med 
NemID.

3)  Efter 7 dage får du en på-
mindelse i din e-Boks med 
et link til vælgererklæring.

dk, hvor du kan bekræfte 
din vælgererklæring. Væl-
gererklæringen er først gyl-
dig, når den er bekræftet. 
Herefter er den gyldig i 18 
måneder.

Hvis ikke du har NemID, kan 
du ringe på 72 28 24 00 og 
bede om at få tilsendt en 
vælger erklæringsblanket med 
posten. 

Hvad er RUT?
 ■ Registret for Udenland-

ske Tjenesteydere (RUT) er 
den danske stats officielle 
register til at anmelde uden-
landske tjenesteydelser. 
Udenlandske tjenesteydere 
(udstationerede medarbej-
dere og selvstændige er-
hvervsdrivende), der udfø-
rer arbejde i Danmark, skal 
anmelde det i RUT.

Registret er oprettet for 
blandt andet at undgå social 
dumping og reducere de ad-
ministrative byrder for 
virksomhederne. Portalen 

giver adgang til ca. 1.500 
indberetninger og skaber 
mulighed for, at virksomhe-
der kan nøjes med at gå ét 
sted hen, når der skal ind-
berettes til myndighederne 
på vegne af virksomheden. 

Portalen er udviklet gen-
nem et tværoffentligt sam-
arbejde. Den daglige drift 
og udvikling af portalen, 
herunder redaktion, support 
og kontakt til myndigheder-
ne er placeret i Erhvervs-
styrelsen.



 ■ Et flertal i folketinget har 
besluttet, at vi skal stemme 
om det danske forsvarsforbe-
hold den 1. juni. Begrundelsen 
for, at vi skal stemme nu, er, at 
vi står i en ny sikkerhedspoli-
tisk situation, efter at der er 
udbrudt krig i Europa.

I Folkebevægelsen mod EU 
mener vi, at timingen for fol-
keafstemningen er kynisk. 
Forsvarsforbeholdet har for-
svindende lidt at gøre med kri-
gen i Ukraine, og afskaffelse 
af forsvarsforbeholdet hjælper 
ikke ukrainerne. EU-tilhæn-
gerne misbruger en tragisk 
krig for at forsøge at opnå po-
litiske mål, som ikke kan op-
nås på anden vis.

Vi mener, at forsvarsforbe-
holdet er yderst fornuftigt.

Her er 11 af vores bedste 
 argumenter til forsvar for 
forsvarsforbeholdet:

1. Forsvarsforbeholdet er 
vores garanti for suverænitet 
på forsvarsområdet. EU skal 
ikke have magt over den dan-

ske forsvarspolitik. Den magt 
bør kun vores folkevalgte ha-
ve. Mange dele af EU’s for-
svarsdimension er endnu mel-
lemstatslige, men flere områ-
der kan gå hen og blive over-
statslige, uden at vi får en ny 
folkeafstemning. Når vi først 
har droppet forsvarsforbehol-
det, så fanger bordet.

2. Vi er imod udviklingen 
hen imod EU’s forenede stater 
herunder det ”fælles forsvar”, 
som omtales i Lissabontrakta-
ten (Art 42, stk 2 TEU). EU’s 
forsvarsdimension udgør end-
nu et skridt i retning mod et 
føderalt EU.

3. EU’s forsvarsdimension 
skaber ikke sikkerhed. Ifølge 
Dansk Institut for Internatio-
nale Studier har det danske 
forsvarsforbehold ingen be-
tydning for Danmarks territo-
rielle sikkerhed. I EU er der 
f.eks. ikke en musketered, 
som tilsvarer den, der er i 
NATO.

4. EU’s forsvarsdimension 
skaber ikke fred. Der er meget 

ringe kontrol med, hvor mid-
lerne fra EU’s forsvarsfond og 
EU’s fredsfacilitet ender. Vi 
ved allerede i dag, at EU’s for-
svarsfond subsidierer virk-
somheder, som eksporterer til 
diktaturstater.

5. Frankrig er drivkraften 
bag EU’s forsvarsdimension. 
Franske interesser er præget 
af, at de har en stor våbenin-
dustri og ønsker at føre en ak-
tivistisk forsvarspolitik i deres 
gamle koloniområder. Frank-
rig vil, at EU skal blive en mi-
litær supermagt og presser 
jævnligt på for et større 
EU-forsvarsbudget. Den fran-
ske præsident taler desuden 
for oprettelsen af en decideret 
”EU-hær”.

6. Eventuel dansk indflydel
se på EU’s forsvarspolitik ville 
være yderst begrænset. Dan-
mark er et lille land med en 
relativt lille forsvarsindustri, 
som gang på gang overtrum-
fes, når de større EU-lande har 
en modstridende dagsorden.

7. Der er ingen garanti for, at 

EU kun vil udføre militære ope
rationer på baggrund af et 
mandat for FN. Denne garanti 
indgår nemlig ikke i Lissabon-
traktaten.

8. Det bliver dyrt at gå med i 
EU’s forsvarsdimension. For-
svarsforbeholdet beskytter os 
blandt andet mod at medfinan-
siere EU’s militære aktioner 
og mod at stille militær kapa-
citet til rådighed for EU. Vores 
skattekroner er bedre givet ud 
andre steder.

9. Det bliver dyrt for klimaet 
at gå med i EU’s forsvars
dimension. EU’s støtte til for-
svarsindustrien skader klima-
et. Forsvarsindustrien er en af 
de mest forurenende industrier 
i verden.

10. Danmark har allerede i 
dag mange muligheder for 
samarbejde med europæiske 
og andre allierede. Danmark 
er allerede med i NATO samt i 
det franske European Inter-
vention Initiative (EI2), det 
britiske Joint Expeditionary 
Force (JEF), det tyske Fra-

mework Nations Concept 
(FNC) og det nordiske NOR-
DEFCO. Derudover bidrager 
vi til FN’s fredsbevarende 
missioner og til adskillige ad-
hoc missioner.

11. Ved du ej, så stem nej.  
Vi vil med sikkerhed kunne få 
en ny folkeafstemning, hvis 
EU’s militære projekt mod 
forventning viser sig at være 
en succes. Omvendt bliver vi 
ikke spurgt, om vi vil træde ud 
igen, når vi først er gået med. 
Vi kan ikke skifte mening, når 
først forsvarsforbeholdet er 
afskaffet.
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Folkebevægelsen mod EU – Faglig EU-debat – maj 2022

Dette nyhedsbrev er støttet af Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa

Af Kim W. 
 Bilfeldt, an-
svarlig for det 
faglige udvalg 
i Folke-
bevægelsen 
mod EU

 ■ BJMF’s EU-udvalg har 
søgt og fået tilskud fra EU- 
nævnet til at afholde en række 
offentlige møder om ”EU det 

fremtidige arbejdsmarked”. 
Næste gang, der vil være mu-
lighed for at se og høre det, 
bliver på Folkemødet på Born-
holm, hvor vi er tilstede alle 
dage sammen med Folkebe-
vægelsens Faglige udvalg. 
Her vil Søren Søndergård for-
tælle om udviklingen på ar-
bejdsmarkedet i de 50 år, vi 
har været i EU, er det gået 
fremad eller? Og Søren Zeuth 

og Peter Rasmussen, der vil 
fortælle om og vise film klip 
fra Working Poor rejse gen-
nem Europa. 

Lørdag den 7. maj afholder 
Folkebevægelsens Faglige ud-
valg åbent møde i Århus. På 
dagsorden vil blandt andet 
være:

1. Kampen mod afskaffelse 
af forsvarsforbeholdet. Hvad 
kan fagbevægelsen gøre for at 

sætte den sidste slutspurt ind? 
Metals formand hilser oprust-
ningen velkommen, for ”der 
er arbejdspladser i det” (følg 
pengene så ser du ”forbryde-
ren”). Bør fagbevægelsen ikke 
være en stemme for fred og 
imod militarisering?  

2. Arbejdet mod EU’s mind-
stelønsdirektiv.  

3. Vælgererklæringer til 
Fol ke bevægelsen mod EU.  

Vil du din klub eller fagfor-
ening være med i dette faglige 
arbejde? Så kontakt Kim W. 
Bilfeldt, formand for BJMFs 
EU-udvalg og ansvarlig for 
Folkebevægelsens faglige Ud-
valg. Tlf: 2294 1910.

FOLKEBEVÆGELSENS MOD EU’S FAGLIGE UDVALG

11 ARGUMENTER TIL FORSVAR FOR FORBEHOLDET

Af Susanna Dyre-Greensite,
fmd. Folkebevægelsen mod EU

I butikken skal der indsamles 
vælger erklæringer til Folke-
bevægelsen mod EU. Valby- 
komiteen og A-klubben knok-
ler i regnvejret for at blive 
klar til åbning den 9. april. 
Butikken ligger på Valby 
Langgade 55 i København.
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