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BERETNING FRA FAGLIGT UDVALG 2022 1 

HOVEDOPGAVERNE 2 

FORSVARSFORBEHOLDET 3 

Det har været en travl periode i udvalget. Der var mange gode kræfter, som arbejdede for at bevare forsvars-4 
forbeholdet, og der var stor faglig opbakning til arbejdet. 5 

Som alle ved, vandt krigens kræfter, men det var en rigtig flot og god indsats, og dette må vi kunne bruge i 6 
forhold til indsamling af vælgererklæringer. Det faglige udvalg mødtes på landsplan for at bakke arbejdet op. 7 

OFFENTLIGE MØDER OM EU OG DET FREMTIDIGE ARBEJDSMARKED 8 

Vi har haft et offentligt møde i København, hvor fokus var på arbejdsmarked i EU igennem 50 år. 9 

Vi har også været en tur på Folkemødet på Bornholm, hvor vi afholdt et offentligt fagligt møde om det fremti-10 
dige arbejdsmarked i EU. Dertil hjalp vi Folkebevægelsen mod EU med at indsamle vælgererklæringer, og dette 11 
arbejde er langt fra slut endnu. 12 

I skrivende stund arbejder vi med at lave offentlige møder såvel øst som vest for Storebælt hen over efteråret. 13 
Der vil komme en faglig kammerat fra England, Kevan Nelson, og fortælle om udviklingen i Storbritannien efter 14 
BREXIT. 15 

Der vil være møder om EU's mindsteløn samt den faglige udvikling/afvikling i EU i de 50 år, vi har været med-16 
lem, og endelig vil ”Working Poor Road Trip”, diasfilmen med Peter Rasmussen og Søren Zeuth, blive vist. Alle 17 
aktiviteter er i efteråret og vil blive skrevet i kalenderen på Folkebevægelsen mod EU’s hjemmeside. 18 

Desuden vil vi lave en kort folder om resultaterne af disse møder. 19 

”FAGLIG EU DEBAT” 20 

Avisen ”Faglig EU Debat” er stadig en stor og vigtig del af udvalgets arbejde. Redaktionen er en del af det faglige 21 
udvalg, og det meste af arbejdet forgår i København og Valby. 22 

ORGANISERING 23 

Den københavnske del af det faglige udvalg mødes seks til ti gange årligt sammen med Bygge-, Jord- og Mil-24 
jøarbejdernes Fagforenings (BJMF) EU-udvalg i deres lokaler i Valby. 25 

Det er en styrke, at vi har og kan bruge BJMF’s lokaler med mere, men der er også en fare ved at vi ikke rigtig 26 
kommer ud over Valby bakke. Dette er noget vi vil se på i det kommende år, hvordan vi både bevare den styrke 27 
det giver udvalget med den tætte kontakt, og samtidig styrker udvalget så vi bliver reelt landsdækkende. 28 

Det er kun lykkedes at mødes på landsplan en enkelt gang. Dog har vi haft god telefonisk- og mailkontakt, men 29 
det at mødes giver mere. 30 

Tak for i år. Vi glæder os til næste års opgaver. 31 

På udvalgets vegne, Kim W. Bilfeldt 32 


