
VED DU NOK OM FORSVARSFORBEHOLDET 
TIL AT AFSKAFFE DET?
Den 1. juni skal danskerne stemme 
om, hvorvidt vi skal afskaffe vores 
EU-forsvarsforbehold, som betyder, at 
Danmark ikke deltager i opbyggelsen af 
et fælles EU-forsvar. Det har ja-partier-
ne bestemt pga. krigen i Ukraine. 

Sagen er bare, at forbeholdet intet 
har med Ukraine-krigen at gøre, og at 
forbeholdet på ingen måde har hindret 
en dansk indsats til støtte for ukrainer-
ne. Det er derfor et kynisk forsøg på at 
udnytte situationen til at fjerne dan-
skernes EU-forbehold. 

Vi stemmer derfor ikke om støtte 
til Ukraine eller for at sende et signal, 
som statsminister Mette Frederiksen 
formulerede det. Vi skal stemme om, 
hvorvidt vi synes, at det er en god ide 
eller ej, at Danmark afskaffer sit forbe-

hold og dermed deltager i opbyggelsen 
af EU’s militære dimension.

De seneste år er udviklingen på det 
forsvarspolitiske område i EU gået rig-
tigt stærkt, og en række initiativer har 
set dagens lys. Disse har alle til formål 
at øge EU’s militære rolle. Det gælder 
både inden for forskning og indkøb 
af våben, harmonisering af landenes 
forskellige forsvar, egentlige EU-kamp-
grupper og så sent som i marts i år 
vedtagelsen af en ny udrykningsstyrke 
på 5.000 soldater.

EU-forsvaret er dog stadig i sin vor-
den, og ingen ved helt, hvor det ender. 
Stærke kræfter med Frankrigs og Tysk-
lands regeringer i spidsen arbejder fx 
for oprettelsen af en egentlig EU-hær. 

I forvejen er Danmark med i NATO, 
som garanterer vores sikkerhed og en 
række andre forsvarssamarbejder både 
i Norden og med andre europæiske 
lande, herunder tætte allierede lande 
som Storbritannien og Norge, der ikke 
er med i EU. Vi har ikke brug for mere 
magt til EU på dette område.

Forsvarsforbeholdet er den danske 
befolknings vetoret imod at skulle 
bruge mange flere penge på et EU-mili-
tær og imod at sende danske soldater i 
aktioner for EU. 

Afskaffes forbeholdet, kan et flertal 
i Folketinget til hver en tid sige ja til 
mere EU-militær og ja til dansk delta-
gelse. Beholder vi forbeholdet, er det 
befolkningens garanti for, at dette ikke 

sker. En ting er helt sikkert, afskaffer vi 
forbeholdet nu, uden at vide i hvilken 
retning EU udvikler sig, så får vi ikke 
forbeholdet tilbage igen, så ophører 
Danmarks juridiske protokol i EU-ret-
ten, som vi fik efter det danske nej til 
Maastricht-traktaten i 1992. Så fanger 
bordet! 

I Folkebevægelsen mod EU anbefaler 
vi et NEJ den 1. juni. 
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EU’s militære udvikling  
og det danske forbehold
HVAD SIGER TRAKTATEN?
Med Maastricht-traktaten blev forsvarsområ-
det en del af EU-traktaternes grundlag. I Artikel 
42 stk. 2 blev det slået fast, at EU vil oprette 
et fælles forsvar, når der træffes enstemmig 
beslutning herom i Ministerrådet. EU’s for-
svarspolitik er i udgangspunktet mellemstats-
ligt, men enkelte områder er flertalsafgørelser, 
fx Det Europæiske Forsvarsagentur. 

EU KAMPGRUPPER  
OG UDRYKNINGSSTYRKE
I 2004 oprettedes EU’s kampgrupper. Lige nu 
har EU 15 kampgrupper af 1500 mand og har 
lige vedtaget en udrykningsstyrke på 5000 
mand i marts 2022. Danmark deltager hverken 
i kampgrupper eller udrykningsstyrken pga. 
forbeholdet.

30 GANGE HAR FORBEHOLDET VIRKET
Danmark har aktiveret forsvarsforbeholdet 30 
gange. Det er sket, når EU har gennemført mili-
tære operationer, ofte i Afrika. Danmark har deri-
mod adskillige gange deltaget i EU’s humanitære 
indsatser, da de ikke er omfattet af forbeholdet.

EU har 30 gange været i aktion bl.a. i Afrika

FORSVARSTILTAG UNDER EU
Ud over de stående kampgrupper har EU et 
forsvarsagentur, som har til formål at harmoni-
sere og udvikle/øge landenes militære kapaci-
tet, øge militær forskning og koordinere indkøb. 
Forsvarsagenturet leverer hvert år henstillinger 
til medlemslandene om, hvor mange penge 
de skal bruge på forsvar og hvordan. Som led i 
dette oprettede EU i 2017 det såkaldte PESCO, 
som er et permanent struktureret samarbejde, 
der skal binde de enkelte landes forsvar tætte-
re sammen i fælles projekter og øge forsvars-
budgetterne. Danmark deltager ikke i For-
svarsagenturet eller PESCO pga. forbeholdet.

KOMPASSET ER SENESTE NYT
I marts i år med vedtog EU et såkaldt Strategisk 
Kompas. Her slås det fast, at forsvarsudgifter-
ne skal øges i væsentlig grad, at en styrke på 
5000 mand skal nedsættes, og at alle beslut-
ningsprocedurer skal gøres smidigere ved, at 
alle lande ikke skal stemme for en EU-aktion. 
Samtidig tog EU et stort skridt i at opbygge et 
egentligt EU-forsvar, da kommende aktioner 
skal kunne ledes af EU selv (MPCC).

Læs mere om forbeholdet og dets betydning 
på: www.folkebevaegelsen.dk

EU-HÆR – FUP ELLER FAKTA?

Når vi skal stemme om afskaffelse 
af forsvarsforbeholdet eller ej, så 
er det naturligvis vigtigt, hvad EU’s 
forsvarsunion er for en størrelse. 
Eksempelvis om EU har en hær 
eller ej?

EU har i dag ikke et færdigt 
forsvar med egen hær, flåde eller 
luftvåben under en fælles EU-kom-
mando. Det er dog vigtigt at notere 
sig, at toneangivende kræfter som 
den tyske kansler Olaf Scholz og 
den franske præsident Emmanuel 
Macron netop ønsker en sådan 
”ægte” hær.

Derimod har EU militære hær- 
enheder, der kan sendes i aktion 
under et EU-flag. I dag findes der 
ca. 15 EU-kampgrupper på mindst 
1500 mand, hvoraf de to er i fast 

beredskab. Desuden har EU så sent 
som i marts 2022 vedtaget at lave 
en ny udrykningsstyrke på 5000 
mand. Disse styrker hører under de 
enkelte lande, men er tilknyttet EU.

I vedtagelsen fra marts i år, det 
såkaldte Strategiske Kompas, 
lægges der op til, at disse styrker 
fremover kan sendes i kamp uden 
enstemmighed i EU, da lande skal 
kunne afstå fra at stemme, samt at 
disse styrker fremover skal styres 
af en fælles EU-forsvarskomman-
do med det mundrette navn Den 
Militære Planlægnings- og Gen-
nemførelseskapacitet. 

Samtidig har EU’s forsvars-
agentur til formål at harmonisere 
og opruste de enkelte landes 
forsvar gennem fælles indkøb og 

øvelser, så de kan agere samlet 
og danne forløber for et fælles 
EU-forsvar, som det er nævnt i 
EU-traktatens artikel 42, stk. 2. 

Udviklingen af EU som en militær 
union går stærkt i disse år, men 
afskaffer vi først forbeholdet, så får 
vi det ikke igen. 

SKATTEKRONER GÅR TIL VÅBENINDUSTRIEN
Som et led i den militære opbyg-
ning har EU haft særligt fokus på 
at  styrke våbenindustrien i EU. I 
2017 blev dette sat i system, da 
man gav Det Europæ iske For-
svarsagentur fra 2004 en udvidet 
rolle med at øge forskning i og 

udvikling af nye våbensystemer og 
harmonisering af de enkelte landes 
militære udstyr. 

Samtidig oprettedes Den Euro-
pæiske Forsvarsfond med 60 
milliarder kroner i perioden 2021-
2027, som skal bruges i direkte 
støtte til våbenindustrien. 

Problemet er bare, at der ikke er 
en ordentlig kontrol med eksporten 
af våben fra EU. I en rapport fra juli 
2021 kritiserer den internationale 
tænketank Transnational Institute 
EU’s våbeneksport for at dukke 

op i konfliktpunkter som Syrien og 
Congo. 

Ligeledes har våbenindustrien i 
EU ifølge Politiken.dk udnyttet et 
hul i embargoen mod våbensalg til 
Rusland, så der i alt er solgt våben 
til Rusland for over 2,5 mia. kroner i 
perioden 2015 til 2020. 

Forsvarsforbeholdet sikrer, at 
Danmark ikke betaler til eller delta-
ger i Forsvarsagenturet, hvorimod 
Forsvarsfonden finansieres af 
almindelige EU-midler, som Dan-
mark også bidrager til. 
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EU er allerede i fuld gang med at opbygge en militær gren – uanset hvad denne kaldes. Læs mere på folkebevaegelsen.dk

DIIS:  
”Forsvarsforbeholdet har på 
ingen måde haft betydning for 
dansk territoriel sikkerhed”.

Foto: EDa - EuropEan DEFEncE agEncy

”Vi kan ikke forsvare Europa, 
med mindre vi får en ægte 
europæisk hær”. 

Ifølge  
Avisen.dk  
6. nov. 2018
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Da danskerne i 1992 stemte nej til 
Maastricht-traktaten var gode råd dyre 
for ja-siden. Hvordan fik de ændret et 
nej til et ja? Resultatet blev, at Danmark 
fik fire EU-forbehold fra de områder i 
traktaten, som var klare led i opbyg-
ningen af en egentlig EU-stat. Det var 
den fælles mønt, overnational rets-
politik, unionsborgerskabet og et fælles 
forsvar.

Siden da har ja-siden både i 2000 
og i 2015 uden held forsøgt at komme 
af med hhv. euroforbeholdet og rets-
forbeholdet. Nu er turen kommet til 
forsvarsforbeholdet.

Afstemningen handler om, hvorvidt 
forbeholdet skal væk og dermed om, 
hvorvidt Danmark skal deltage i op-
bygningen af EU på endnu et område. 
Nemlig det militære!

Skal Danmark deltage i EU’s kamp-
grupper, EU’s forsvarsagentur og de 
forskellige tiltag for at harmonisere 
EU-landenes forsvarsenheder? 

Eller skal den danske befolkning 
bevare den folkelige vetoret, som 
forsvarsforbeholdet giver imod, at et 
ja-flertal i Folketinget frit skal kunne 
tilslutte Danmark til endnu mere EU?

I øjeblikket har Danmark fuld suve-

rænitet over forsvarspolitikken samti-
dig med, at vi deltager i en række andre 
sikkerheds- og forsvarssamarbejder, 
som gør et EU-militær både overflødigt 
og dyrt. Det skal vi blive ved med!

Vi ved ikke, hvor udviklingen af EU’s 
forsvarsunion ender. Men vi ved, at så 
længe vi bevarer det danske forbehold, 
så bestemmer vi selv. 

Derfor anbefaler Folkebevægelsen 
mod EU et NEJ 1. juni.

MASSER AF ALTERNATIVER TIL EU-FORSVAR
Danmark deltager allerede i flere 
andre samarbejder om forsvar og 
sikkerhed både i Europa og transatlan-
tisk. Dansk Institut for Internationale 
Studier (DIIS) har da også slået fast, at 
forsvarsforbeholdet på ingen måde har 
haft betydning for dansk territorial sik-
kerhed eller har forhindret samarbejde 
på området uden for EU. 

Danmark er med i NATO med 27 
andre europæiske lande samt USA og 
Canada. Derudover deltager vi i hele fire 
andre samarbejder, nemlig det nordiske 
samarbejde NORDEFCO, det fransk-
ledede samarbejde EI2, det tyskledede 

samarbejde FNC og det nordeuropæ-
iske JEF-samarbejde sammen med 
Storbritannien, Holland og alle de bal-

tiske og nordiske lande. Ligeledes har 
vi en lang tradition for deltagelse i FN’s 
fredsbevarende missioner.

Med andre ord er der ingen sikker-
hedsmæssige argumenter for at fjerne 
forbeholdet!

Danmark deltager i flere forsvarssamarbejder uden EU-stjerner på skulderen.

Stem nej til mere EU!

SKAL EU HAVE MERE MAGT?

”Den danske befolkning skal 
bevare sit veto mod dansk delta-
gelse i EU’s militære gren.  
Derfor anbefaler vi 
et nej 1. juni!”

Susanna Dyre-
Green site, 
 formand, Folke-
bevægelsen mod EU

§Den fælles sikkerheds- og for-
svarspolitik omfatter gradvis 
udformning af en fælles EU-for-
svarspolitik. Denne vil føre til et 
fælles forsvar, når Det Europæiske 
Råd med enstemmighed træffer 
afgørelse herom.
Lissabon-traktaten artikel 42, stk. 2

Foto: EDa - EuropEan DEFEncE agEncy

Nej, men der er jo militære operati-
oner, hvor der er et pres for at man 
deltager. At man er ude på operati-
oner, når man er  
en del af det… 

Daværende 
Forsvarsminister 
Trine Bramsen 
om presset på små 
lande for at deltage i 
EU’s militære operationer. Samråd i 
Folketinget 21. april 2021

Foto: FolKEtingEt – sørEn BrogaarD

”Der er ikke noget i forsvarsfor-
beholdet, som gør, at vi ikke kan 
føre den udenrigs-, forsvars- og 
sikkerhedspolitik, 
som vi gerne vil 
(…). Tværtimod.”

Udenrigsminister 
Jeppe Kofod, Altin-
get d. 02.02.2022

Foto: FolKEtingEt – sørEn BrogaarD
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Folkebevagelsen Støttet af Nævnet for Fremme af 
Debat og Oplysning om Europa

ER DU STADIG I TVIVL?
På Folkebevægelsen mod EU’s hjemmeside har vi samlet en lang række artikler 
med oplysning om forbeholdet og 11 gode grunde til at stemme nej. 
Se fem eksempler her og læs resten på www.folkebevaegelsen.dk

2.  Vi er imod udviklingen henimod EU’s forenede stater herunder det ”fælles 
forsvar”, som omtales i Lissabontraktaten (Art 42, stk 2 TEU). EU’s forsvars-
dimension udgør endnu et skridt i retning mod et føderalt EU.

3.  EU’s forsvarsdimension skaber ikke sikkerhed. Ifølge Dansk Institut for 
Internationale Studier har det danske forsvarsforbehold ingen betydning for 
Danmarks territorielle sikkerhed. I EU er der f.eks. ikke en musketered, som 
tilsvarer den, der er i NATO.

8.  Det bliver dyrt at gå med i EU’s forsvarsdimension. Forsvarsforbeholdet 
beskytter os blandt andet mod at medfinansiere EU’s militære aktioner og mod 
at stille militær kapacitet til rådighed for EU. Vores skattekroner er bedre givet 
ud andre steder.

9.  Det bliver dyrt for klimaet at gå med i EU’s forsvarsdimension. EU’s støtte til 
forsvarsindustrien skader klimaet. Forsvarsindustrien er en af de mest forure-
nende industrier i verden.

10. Danmark har allerede i dag mange muligheder for samarbejde med europæi-
ske og andre allierede. Danmark er allerede med i NATO samt i det franske Euro-
pean Intervention Initiative (EI2), det britiske Joint Expeditionary Force (JEF), det 
tyske Framework Nations Concept (FNC) og det nordiske NORDEFCO. Derudover 
bidrager vi til FN’s fredsbevarende missioner og til adskillige ad-hoc missioner.

LÆS MERE
Læs vores temahjemmeside 
om forsvarsforbeholdet på 
www.folkebevaegelsen.dk

DER FINDES NEJSIGERE 1. JUNI  
I ALLE PARTIER – OGSÅ I JA-PARTIERNE

Ditte Staun
Radikale Venstre.
Fhv. byrådsmedlem

Christian Holst Vigi-
lius. Lands formand, 
Konservativ Ungdom

Bent Iversen, medlem 
af SF. Fhv. amtsråds- 
og byrådsmedlem.

Jannik Juul Nielsen, 
 socialdemokrat og 
faglig sekr. i 3F BJMF

STYRK EU-MODSTANDEN
MELD DIG IND I FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU
Folkebevægelsen mod EU arbejder imod mere magt til EU og for en dansk 
 udmeldelse af EU. Vi mener, at EU skader demokratiet, velfærden og et lige - 
værdigt internationalt samarbejde. Uden for EU kan vi fortsat handle med de  
øvrige EU-lande, samtidig med at vi slipper for EU’s toldmure og kan spare  
nogle af de mange milliarder, som EU-medlemskabet koster os årligt i underskud. 
Penge, som i stedet kan bruges på velfærd, klima eller skattelettelser. 

I stedet for EU ønsker vi et øget nordisk samarbejde, et fair handelsaftale med  
EU, EFTA-medlemskab og et øget engagement i Europarådet og FN.

Vores idégrundlag bygger på demokrati, den nordiske arbejdsmarkeds- og 
 velfærdsmodel, miljø og klima og et globalt udsyn. I dag har vi over 3100 med-
lemmer, og vi har lokal komiteer fordelt over hele landet.

Kom med på holdet – bliv medlem og støt  
EU- modstanden i kampen for demokrati og selv-
bestemmelse.

Meld dig ind på www.folkebevaegelsen.dk  
eller skan QR-koden.

”Jeg vil helle-
re have råd til 
ordentlig velfærd 
og et godt ar-
bejdsmarked end 
flere penge til et 
EU-militær.”

”Et mindretal af 
Europas lande skal 
ikke militarisere 
EU. Lad os i stedet 
styrke FN og OSCE, 
som omfatter  
hele Europa.”

”Det der har sikret 
freden de sidste 
70 år er NATO.  
EU skal ikke have 
indflydelse på 
vores sikkerheds-
politik.”

”EU-oprustning 
sikrer ikke fred i 
Europa. Det skal 
Danmark holdes 
ude af ved at 
bevare vores for-
behold 1. juni.”

Find flere anbefalere på folkebevaegelsen.dk
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