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ÅRSPLAN 2022-2023 1 

Denne årsplan danner ramme for Folkebevægelsen mod EU’s politiske og organisatoriske arbejde fra lands-2 
mødet i 2022 til landsmødet i 2023. 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 

Denne årsplan udpeger nogle politiske fokusområder: EU’s mindsteløn, EU uden for Europas grænser og kon-6 
sekvenserne af et droppet forsvarsforbehold samt planer for at skabe synlighed igennem 50-års markeringen 7 
for Danmarks EU-medlemskab og indsamlingen af vælgererklæringer. 8 

50 ÅR I EF/EU 9 

Den 1. januar 2023 har Danmark været med i EF/EU i 50 år. Det danske medlemskab har været præget af stor 10 
dansk skepsis - ikke mindst på grund af Folkebevægelsen mod EU’s fremtrædende rolle i den offentlige debat. 11 
I løbet af Danmarks halve århundrede i Unionen er udviklingen i store træk gået, som Folkebevægelsen mod 12 
EU hele tiden har advaret: Mod en egentlig statsdannelse.  13 

Vi markerer 50 året ved: 14 

• Debatmøder i starten af det nye år arrangeret af lokalkomitéer i samarbejde med sekretariatet med 15 
støtte fra Europa-Nævnet. 16 

• Læserbreve og kampagner på sociale medier omkring 50-året for medlemskabet. 17 

VÆLGERERKLÆRINGER 18 

Der skal fornyet energi i vælgererklæringskampagnen. Starten af kampagnen har i høj grad været præget af 19 
coronanedlukning og siden afstemning om forsvarsforbeholdet. Kampagnen mangler synlighed i den brede 20 
befolkning. 21 

Derfor vil vi i den kommende tid sætte fart på indsamlingen af vælgererklæringer. Vi vil også arbejde målrettet 22 
med at skabe opmærksomhed om kampagnen. 23 

 For at få folk til at give en vælgererklæring vil vi:  24 

• Lave og dele opslag på de sociale medier med link til vælgererklæring.dk, og bede vores netværk (inklusiv 25 
folk, der ikke er medlemmer af Folkebevægelsen mod EU) om at gøre det samme. 26 

• Dele flyers og visitkort ud med link og QR-kode til vælgererklæring.dk på gaden og ved husstandsom-27 
deling. Disse flyers vil også indeholde information om, hvordan man spreder budskabet videre, og hvor-28 
dan man kan donere til kampagnen. 29 

• Stå på gaden og hjælpe folk, der gerne vil støtte os, med at gå ind på vælgererklæring.dk på en mobil 30 
enhed. 31 

Danmark er det land i EU, hvor det er sværest for nye lister at komme på EU-stemmesedlen. Det vil vi have 32 
ændret. Der ligger i øjeblikket et beslutningsforslag i Folketinget, der ligestiller kravet for antallet af vælgerer-33 
klæringer ved EU-valg med kravet til Folketingsvalg. Det forslag vil vi fortsætte med at bakke op om. Det vil vi 34 
konkret gøre ved: 35 
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• At skabe opmærksomhed om forslaget ved læserbreve og pressemeddelelser. 36 
• At sprede budskabet via sociale medier. 37 
• At bringe det op ved møder og gadeaktioner. 38 

Vi vil derudover sørge for, at vi så vidt muligt opfordrer folk til at give en vælgererklæring, når vi bringer beslut-39 
ningsforslaget op.   40 

EU MINDSTELØN OG DEN SOCIALE SØJLE 41 

EU har for nylig vedtaget omfattende lovgivning om mindstelønninger i EU-lande. Det er med længder den EU-42 
lovgivning i nyere tid, der har størst betydning for det danske arbejdsmarked. I yderste konsekvens kan lovgiv-43 
ningen betyde, at det danske overenskomstsystem vil stå alvorligt svækket. Dette til stor skade for såvel ar-44 
bejdsgiveres fleksibilitet som arbejdstageres rettigheder.  45 

Lovgivningen er vedtaget i EU-systemet til trods for omfattende dansk og svensk modstand. Den danske re-46 
gering har dog fortsat mulighed for at rejse en sag ved EU-domstolen for at få stoppet, at lovgivningen skal 47 
komme til at gælde i Danmark. Dette støtter Folkebevægelsen mod EU op om. Den danske model skal beskyt-48 
tes! 49 

Vi skal ligeledes holde fokus på de øvrige dele af EU’s ”sociale søjle”, planerne for lovgivning på social- og ar-50 
bejdsmarkedsområdet. Erfaringen viser, at satiriserede EU-love på tværs af forskellige velfærdsmodeller alt 51 
for tit trækker alle i retning af laveste fællesnævner.  52 

Vi fortsætter kampen mod EU’s indblanding i vores social og arbejdsmarkedspolitik ved: 53 

• At fastholde fokus på sagerne igennem vores publikationer. 54 
• At holde offentlige møder om mindsteløn eller andre dele af den sociale søjle. 55 
• At skrive læserbreve og opslag på sociale medier om emnerne.  56 

EU UDEN FOR EUROPAS GRÆNSER 57 

I Folkebevægelsen mod EU har vi altid slået på, at verden er større end EU. Vi mener, at globalt samarbejde er 58 
vigtigt – også for vigtigt til, at vi skal overlade det til EU. I disse år lukker EU sig om sig selv med blandt andet 59 
en handelspolitik, der skader dem, vi handler med og en grænsepolitik, der ikke overholder basale menneske-60 
retslige kriterier. Der er alt for få i det danske politisk landskab, der gør opmærksom på disse problematikker. 61 
Derfor er det vigtigere end nogensinde, at Folkebevægelsen mod EU løfter debatten. 62 

Folkebevægelsen mod EU har i 2023 fået støtte fra Europa-Nævnet til et projekt overskriften EU og Verden: 63 
Hvad betyder EU uden for Europas grænser? Projektet skal fortsætte med følgende initiativer: 64 

• Lokalkomitéerne opfordres til - i samarbejde med sekretariatet – at arrangere debatarrangementer 65 
om EU’s udenrigspolitik og alternativerne til den. Disse kan foregå som fysiske møder eller være helt 66 
eller delvist digitale. 67 

• Lokalkomitéerne uddeler vores materialer om sagen. 68 
• Folkebevægelsen mod EU producerer korte film om emnet til deling på sociale medier.  69 
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DROPPET FORBEHOLD: HVAD NU? 70 

Per 1. juli 2022 deltager Danmark formelt i alle dele af EU’s fælles sikkerheds- og forsvarspolitik. Det betyder, 71 
at Danmark deltager i opbygningen af EU’s militærunion, som skaber ufred i verden. Vi skal betale væsentlig 72 
mere til EU og deltage i nye militære aktioner samt PESCO, EU’s forsvarsagentur og EU’s kampgrupper.  73 

Vigtige røster i EU taler for, at den militære dimension skal blive overstatslig. Folkebevægelsen mod EU vil holde 74 
ja-siden op på deres løfter om, at Danmark ikke skal deltage i en overstatslig militærunion. Derudover vil vi 75 
kæmpe for, at der bliver sagt ”nej” til forfejlede missioner og ”nej” til at finansiere dem.  76 

Folkebevægelsen mod EU fastholder fokus på militariseringen af EU ved:  77 

• At skrive om nye missioner og nye bevillinger på vores hjemmeside, sociale medier og i vores publika-78 
tioner. 79 

• At uddele materialer om militariseringen af EU. 80 

LANDSDÆKKENDE AKTIVITETSDAGE 81 

Folkebevægelsen mod EU har brug for aktiviteter og synlighed i gadebilledet, og samtidig sender det et positivt 82 
signal, når vi som bevægelse viser, at vi kan organisere landsdækkende aktiviteter. Det er god reklame, og det 83 
har vi brug for. 84 

Derfor vil Folkebevægelsen mod EU: 85 

• Afholde landsdækkende aktivitetsdage i 2023, hvor alle komitéer (så vidt muligt) er aktive i deres lo-86 
kalområder med eksempelvis gadeuddeling af materialer, husstandsomdeling af materialer eller andre 87 
lignende aktiviteter, som komitéerne selv finder på. Medlemmer i komitéerne inviteres til at deltage. 88 

• Opreklamere alle aktivitetsdagene på Folkebevægelsen mod EU’s sociale medier og i kalenderen på 89 
hjemmesiden i god tid, således at komitéerne har god tid til at bestille materialer og invitere medlem-90 
merne i komitéerne til at være med. 91 

• Opfordre komitéerne til at tage billeder fra aktiviteterne, der deles på sociale medier. 92 

Der er tale om gratis aktiviteter, hvor alle kan være med, da aktiviteterne kan indrettes efter den enkelte komi-93 
tés forudsætninger. Materialeuddeleringer kan være med materiale fra en Europa-Nævnskampagne eksem-94 
pelvis EU uden for Europas grænser eller om aktuelle politiske sager, eksempelvis energikrisen og EU’s energi-95 
union. 96 

Sekretariatet fastsætter datoerne for de fire aktivitetsdage i starten af 2023. 97 

AFRUNDING 98 

50 år efter Danmarks indtræden har EU udviklet sig til en stadig mere omsiggribende union, der har indflydelse 99 
på stort set alle politiske emner fra arbejdsmarkedspolitik til forsvarspolitik. Samtidig er unionen lige så fjern 100 
fra borgerne, som den altid har været. Folkebevægelsen mod EU har derfor en afgørende vigtig rolle i dansk 101 
politik for at oplyse om de negative konsekvenser ved EU-medlemskab og alternativerne til det. Folkebevæ-102 
gelsen mod EU har brug for større synlighed og gennemslagskraft. Det skal vi som medlemmer skabe med 103 
denne årsplan i hånden.  104 
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