
LANDSMØDE 2022 

 

ÆNDRINGSFORSLAG 
INDHOLD 

Ændringsforslag til årsplanen ....................................................................................................................................................... 2 

 

  



LANDSMØDE 2022 

 

Sort tekst: Det, der står i forvejen 
Blå og understreget tekst: Forslås tilføjet 
Rød tekst med streg igennem: Forslås slettet  

ÆNDRINGSFORSLAG TIL ÅRSPLANEN 

ÆNDRINGSFORSLAG 1: Til linje 5 

Denne årsplan udpeger nogle politiske fokusområder: EU’s mindsteløn, Mercosuraftalen, EU uden for Eu-
ropas grænser 

Begrundelse: 

Aftalen er vigtig for klimaet og biodiversiteten både i EU & Latinamerika. 

Forslagsstiller(e): 

Indre By/Christianshavnskomiteen  

ÆNDRINGSFORSLAG 2: Til linje 11 

I løbet af Danmarks halve århundrede i EF/Unionen er udviklingen i store træk gået  

Begrundelse: 

Vi har kun været med i Unionen siden 1993. 

Forslagsstiller(e): 

Indre By/Christianshavnskomiteen  

ÆNDRINGSFORSLAG 3: Til linje 22 

Derfor vil vi i den kommende tid sætte fart på indsamlingen af vælgererklæringer. Vi vil også arbejde mål-
rettet med at skabe opmærksomhed om kampagnen. Vi afventer beslutningen i Folketinget om kun at ind-
samle ca.20.000 vælgererklæringer. Landsledelsen beslutter derefter, hvor lang tid indsamlingen skal løbe. 

Begrundelse: 

Det er svært at vurdere, om vi kan løfte bedre i flok efter Folketingsvalget vedr. indsamlingen af vælgererklæ-
ringer? 

I Indre By/Chr.havnskomiteen er vi af den opfattelse, at det er godt at ha’ et konkret mål. Vi får en snak med 
folk om EU, og kan også anbefale dem, at blive medlem. (Vi har nu ikke den store tiltro til, at kunne nå de 70.635) 
Folk er aktivt nødt til at gå ind på Folkebevægelsens hjemmeside og skrive under. 

Her står samtidigt aktuelle politiske ting, som folk ikke kan undgå at se og hvem vi er. 

Forslagsstiller(e): 

Indre By/Christianshavnskomiteen 
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ÆNDRINGSFORSLAG 4: Til linje 29 

 Stå på gaden og hHjælpe folk, der gerne vil støtte os, primært ved indendørs arrangementer og privat 
hos folk/familie, med at gå ind på vælgererklæring.dk på en mobil enhed. 

Begrundelse: 

Det har vist jeg næsten umuligt at få folk på gaden til at stå stille og skrive en vælgererklæring - og nu er der 5 
kolde måneder forude  

Forslagsstiller(e): 

Indre By/Christianshavnskomiteen  

ÆNDRINGSFORSLAG 5: Efter linje 30 

 De kollektive medlemmer - især de faglige organisationer -  opfordres til  at gøre en ekstra indsats 

Begrundelse: 

Fagbevægelsen er vigtig. Vedtagelsen af EU’s Mindsteløn må ku ’bruges, som argument! 

Forslagsstiller(e): 

Indre By/Christianshavnskomiteen  

ÆNDRINGSFORSLAG 6: Til linje 33-34 

erklæringer ved EU-valg med kravet til Folketingsvalg. Frem til Folketingets endelige behandling af for-
slaget vil vi gennemføre en kampagne Det forslag vil vi fortsætte med at bakke op om. Det vil vi konkret 
gøre ved: 

Fællesbegrundelse for forslag 6 og 7: 

Det er vigtigt at kampagnen er tidsbegrænset til afslutning, når Folketinget har behandlet forslaget, og at ko-
miteerne får noget uddelingsmateriale at arbejde med. 

Forslagsstiller(e): 

Roskildekomiteen 

ÆNDRINGSFORSLAG 7: Til linje 39 

Vi vil derudover sørge for, at vi så vidt muligt opfordrer folk til at give en vælgererklæring, når vi bringer 
beslutningsforslaget op. Der udgives en flyer eller andet uddelingsmateriale, som kan bruges til gadeakti-
oner og husstandsomdeling.  

Fællesbegrundelse for forslag 6 og 7: 

Det er vigtigt at kampagnen er tidsbegrænset til afslutning, når Folketinget har behandlet forslaget, og at ko-
miteerne får noget uddelingsmateriale at arbejde med. 
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Forslagsstiller(e): 

Roskildekomiteen 

ÆNDRINGSFORSLAG 8: Til linje 48 

Den danske model skal beskyttes! Folkebevægelsen vil på alle måder understøtte den kamp, som udvikler 
sig i fagbevægelsen lige nu, med kravet om, at der rejses annulationssøgsmål ved EU-domstolen inden fri-
stens udløb. Mange af Folkebevægelsens aktivister er allerede nu aktive i denne kamp, ligesom vi bidrager 
med viden og oplysningsarbejde.  

Folkebevægelsen vil med møder, oplysningsmateriale m.v. bidrage til at belyse, hvordan dette EU-direktiv 
i praksis undergraver den danske model og dermed også hele det danske velfærdssystem. Dette vil vi fort-
sætte med, uanset om der rejses annulationssøgsmål eller ej. 

Begrundelse: 

Det er vigtigt, at Folkebevægelsen forstår at forbinde sig med og understøtte alle de bevægelser, som i øjeblik-
ket udvikler sig, for at yde modstand mod EU-harmonisering på det ene eller det andet område. Dette gælder 
fremfor alt den modstand, der udvikler sig i fagbevægelsen, med udgangspunkt i vedtagelsen af EU´s mindste-
lønsdirektiv. 

Forslagsstiller(e): 

Karen Sunds, Djursland 

ÆNDRINGSFORSLAG 9: Til linje 48 

Den danske model skal beskyttes! I Folkebevægelsen mod EU, har vi dog ikke tiltro til, at EU-domstolen vil 
stoppe direktivet. EU-domstolen er en politisk domstol, der fremmer integrationen i EU. Kun en politisk 
kamp, om at frigøre os fra EU, kan stoppe overgrebet mod de faglige rettigheder 

Begrundelse: 

Det taler vist for sig selv forslaget! 

Forslagsstiller(e): 

Indre By/Christianshavnskomiteen  
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ÆNDRINGSFORSLAG 10: Efter linje 61 

Derfor er det vigtigere end nogensinde, at Folkebevægelsen mod EU løfter debatten 

Politiske fokuspunkter for denne indsats: 

a. EU´s Mercosur-handelsaftale med 4 latinamerikanske lande. Vi skal belyse konsekvenserne af denne 
handelsaftale, og understøtte de kampagner, som diverse klima- og græsrodsbevægelser fører for at for-
hindre, at aftalen bliver endelig ratificeret. 

Begrundelse: 

Igen er det vigtigt at forbinde sig med og understøtte de klimabevægelser, som stædigt og vedholdende fort-
sætter kampen mod Mercosur-aftalen. Det er direkte pinligt, at den danske regering presser på i EU for at få 
en hurtig ratificering af aftalen, der vil forstærke skovfældning og skovafbrænding i Brasilien og andre lande, 
og dermed bidrager til klimakatastrofen. 

Forslagsstiller(e): 

Karen Sunds, Djursland 

ÆNDRINGSFORSLAG 11: Efter linje 61 

Derfor er det vigtigere end nogensinde, at Folkebevægelsen mod EU løfter debatten 

Politiske fokuspunkter for denne indsats: 

EU´s udenrigspolitik er under stærk forandring lige nu. Dels lægges der op til mulige traktatændringer, for 
at få styrket den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, på bekostning af landenes egen selvstændige 
stemme. Men dertil kommer, at EU også har foretaget en skarp vending i udenrigspolitikken, henimod en 
fuldstændig énsidig dæmonisering af alle andre lande og stormagter, end lige USA og EU selv. Vi skal gen-
nem debat og information belyse: Hvor stiller dette EU på den lange bane? Og hvilke konsekvenser får det 
for de europæiske befolkninger? 

Begrundelse: 

EU´s udenrigsminister, Josep Borrell har for nylig leveret to taler, hvor han skildrer EU som Paradisets have 
med høje værdier og demokrati, mens resten af verden er "junglen", der truer med at opsluge paradisets have.  

Dette afslører en katastrofal arrogance og kolonialistisk indstilling til resten af verden udenfor "Vesten", som 
truer med at isolere de europæiske befolkninger. Ikke kun er det en farlig vej at gå, når det handler om militære 
konflikter, også hvad angår handel og økonomisk samarbejde, er det en fuldstændig uansvarlig udenrigspolitik. 

Citat fra Borrell, okt-22:  “Ja, Europa er en have. Vi har bygget en have. Alt fungerer. Vi har den bedste kombi-
nation af politisk frihed, økonomisk velstand og social sammenhængskraft, som menneskeheden har været i 
stand til at tilvejebringe – alle tre ting tilsammen…Resten af verden … er ikke ligefrem en have. Det meste af 
resten af verden er en jungle, og junglen kan invadere haven. " 

Forslagsstiller(e): 

Karen Sunds, Djursland 
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ÆNDRINGSFORSLAG 12: Til linje 90 

 Opreklamere alle aktivitetsdagene på Folkebevægelsen mod EU’s sociale medier og i kalenderen på 
hjemmesiden i god tid, således at komitéerne har god tid til at bestille materialer og invitere med-
lemmerne i komitéerne til at være med. Husk at bruge “pop up” på Facebook, når vi har arrangemen-
ter 

Begrundelse: 

Det virker godt og er gratis at reklamere for et arrangement.  

Forslagsstiller(e): 

Indre By/Christianshavnskomiteen  

ÆNDRINGSFORSLAG 13: Til linje 96 

Sekretariatet fastsætter datoerne for de fire aktivitetsdagene i starten af 2023. 

Forslagsstiller(e): 

Susanna Dyre-Greensite, FU. 

ÆNDRINGSFORSLAG 14: Efter linje 96 

ARBEJDE MED ØKONOMI OG OPLYSNINGSARBEJDET 

Der nedsættes en arbejdsgruppe, bestående af såvel landsledelsesmedlemmer som medlemmer udenfor 
landsledelsen, der får til opgave at udarbejde en plan for, hvordan Folkebevægelsen fremadrettet kan 
skaffe sig et økonomisk fundament, uanset om vi genvinder en plads i EU-Parlamentet eller ej. Konkret skal 
årligt bruges en halv million kr. Der skal udarbejdes en helt konkret plan for, hvordan pengene skaffes. Der 
skal også anvises måder, hvorpå komiteerne skaffer lokal økonomi fx via Europanævnet. 

Gruppen skal komme med forslag til, hvordan Folkebevægelsen kan blive bedre til at drive oplysningsar-
bejde om EU´s virkemåde og politikker ud fra et EU-modstandersysnspunkt. Det kan fx ske ved at undersøge 
muligheden for oprettelse af et oplysningsforbund 

Begrundelse: 

Forslaget er stillet på baggrund af de diskussioner, der har været i Roskildekomiteen de sidste 1½ år. 

Forslagsstiller(e): 

Roskildekomiteen 
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ÆNDRINGSFORSLAG 15: Foreslås tilføjet til årsplanen 

Hen over vinteren arbejder vi med hvordan EU's energiunion hænger sammen med de stigende energipriser, 
og bruger det til at vise hvordan EU også her har indflydelse på borgernes hverdag og på hvilken politik vi 
kan føre i Danmark. 

Vi forestiller os at arbejdet indeholder udarbejdelsen af en løbeseddel, en eller flere artikler på Folkebevæ-
gelsens hjemmeside og brug af sociale medier. Komiteerne opfordres til at afholde offentlige møder og lave 
gadeuddelinger. 

Begrundelse: 

Spørgsmålet om energi og stigende priser vil være på dagsordenen hele vinteren både hos danskerne og i me-
dierne. Det er noget, som folk går op i og hvor EU og EU's energiunion er en stor del af problemet. Det giver os 
mulighed for at gå i debat med folk og forklare hvordan EU påvirker vores hverdag og hvordan det begrænser 
statens mulighed for at føre energipolitik. 

Nei til EU i Norge har held med deres kampagne, og vi kan bl.a. hente viden hos dem. 

Forslagsstiller(e): 

Anders Kock, Karina Rohr, Mette Langdal, Hanne Kock, Franz Krejbjerg, Karen Sunds og Kathrine Klok Due 
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