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FORSLAG TIL DAGSORDEN 

LØRDAG 

11.00: Indskrivning 

12.00: Åbning af landsmødet 

13.00: Oplæg om lobbyisme i EU ved Kenneth Haar fra Corporate Europe Observatory  

13.30: Fremlæggelse af politisk beretning og organisatorisk beretning. Diskussion og afstemning. 

Aktivistkonkurrence  

Pause  

Internationale hilsner 

Indsamling af vælgererklæringer: Hvad er de bedste argumenter?  

Præsentation af ny underside på hjemmesiden 

Pause 

Indkomne forslag  

Uddeling af international træskopris 

19.00: Festmiddag 

20.00: Landsmødefest med musik ved Klondyke og international DJ-battle 

 

SØNDAG 

08.00: Morgenmad 

09.00: Morgensang 

 Uddeling af dansk træskopris 

Indkomne forslag. Fortsat diskussion og afstemning. 

Fremlæggelse af årsplan. Diskussion og afstemning.  

Valg af Landsledelse 

11.55: Frokost 

Internationale hilsner 

Regnskab, budget og valg af kritisk revisor 

Præsentation af landsledelsen 

13.45: Afslutning og tak for i år 

14-15: Møde i den nyvalgte Landsledelse 
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FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN FOR 

LANDSMØDET 2022 

Folkebevægelsens landsmøde 29.-30. oktober 2022  1 
3F København, Peter Ipsens Allé 25, 2400 København NV 2 

1) Ved landsmødets start vælges fire dirigenter, der leder hele landsmødet, og et redaktionsudvalg på mak-3 
simalt fem medlemmer til færdiggørelse af landsmødets udtalelser. 4 

2) Deltagerne anmoder skriftligt om at få ordet under debatten. 5 

3) Taletiden under debatten begrænses til højst tre minutter første gang og to minutter anden gang. Diri-6 
genterne kan tillade korte bemærkninger af højst ét minuts varighed, såfremt det kan fremme debatten. 7 

a. Udvalg får seks minutters taletid til fremlæggelse af en beretning. 8 

4) Forslagsstillere får seks minutters taletid til fremlæggelse af forslag. Ændringsforslag til rettidigt ind-9 
sendte forslag (som ikke er indleveret til Forretningsudvalget senest to dage før landsmødets start) kræ-10 
ver underskrift af fem delegerede og skal indleveres inden et af dirigenterne fastsat tidspunkt. Alle æn-11 
dringsforslag bekendtgøres af dirigenterne før forslagene behandles og såvel forslag som ændringsfor-12 
slag debatteres under et under behandlingen af de enkelte forslag, alt under dirigenternes ledelse. 13 

5) Dirigenterne kan foreslå taletiden nedsat, samt foreslå talerlisten lukket. Nedsættelse af taletiden skal 14 
varsles, således at de tre førstkommende talere får tildelt taletid i henhold til stk. 3. 15 

6) Hvis en delegeret anmoder om skriftlig afstemning, skal afstemningen være skriftlig. 16 

7) Stedet, hvor landsmødet afholdes, skal være røgfrit.17 
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POLITISK BERETNING 2022 

INDLEDNING 1 

Umiddelbart efter Folkebevægelsen mod EU’s landsmøde i 2021 var der næppe nogen blandt bevægelsens 2 
medlemmer i tvivl om, at det følgende års største og vigtigste opgave for Folkebevægelsen mod EU skulle være 3 
indsamlingen af vælgererklæringer.  4 

Det klare billede blev så udfordret, da statsministeren, på baggrund af krigen i Ukraine, udskrev en folkeaf-5 
stemning om forsvarsforbeholdet.  6 

Det ligger i Folkebevægelsen mod EU’s DNA, ud over at vi kæmper for Danmarks frigørelse fra EU, at kæmpe 7 
for den suverænitet, Danmark stadig har tilbage, så Folkebevægelsen mod EU kastede sig helhjertet ind i nej-8 
kampagnen. Samtidig kunne vi i Folkebevægelsen mod EU tydeligt se, at statsministeren kynisk havde benyttet 9 
sig af den tragiske krig i Ukraine til at forsøge at få fjernet et af de fire EU-forbehold.  10 

Den 6. marts fik vi uden forvarsel besked om, at der skulle afholdes en folkeafstemning den 1. juni. På under 3 11 
måneder skulle vi i Folkebevægelsen mod EU opbygge en landsdækkende kampagne med alt, hvad det inde-12 
bærer. Vi var på forhånd svækkede, fordi vi har færre ansatte og ingen repræsentation i EU-Parlamentet. Ind-13 
samlingen af vælgererklæringer blev derfor nedprioriteret.  14 

FOLKEAFSTEMNING OM FORSVARSFORBEHOLDET 15 

Ærligt og nøgternt set var folkeafstemningsresultatet et klart nederlag for nej-siden, og herunder også for Fol-16 
kebevægelsen mod EU. Samtidig var det også den mest unfair og udemokratiske EU-afstemning i Danmarks-17 
historien – og det siger ikke så lidt, da der også blev manipuleret i de andre afstemninger og allerede i 1972.   18 

Denne gang drejede det sig om:  19 

1) Baggrunden for folkeafstemningen. Regeringen og ja-siden misbrugte Ukraine-krigen under hele af-20 
stemningskampagnen. De ønskede ikke en reel debat om EU’s militære udvikling og det danske forsvars-21 
forbehold. 22 

2) Der var under tre måneder til at opbygge en kampagne, indsamle penge og nå ud til hele Danmarks be-23 
folkning. Dette var på ingen måde fair. Ja-siden havde allerede et forspring, da den meddelte, at der kom 24 
en folkeafstemning. 25 

3) Spørgsmålet i folkeafstemningen. I første omgang indgik hverken ordene ”EU” eller ”forsvarsforbehold” 26 
i det spørgsmål, som borgerne skulle spørges om. Efter protester fra ikke mindst Folkebevægelsen mod 27 
EU endte det med, at ”EU-forsvarsforbeholdet” kom med i spørgsmålet. Men spørgsmålet var stadigvæk 28 
manipulerende, og DR fortsatte i en længere tid med at bruge det gamle spørgsmål, når de informerede 29 
om forsvarsforbeholdet. Det spørgsmål, som borgerne i sidste ende tog stilling til var: "Stemmer du ja 30 
eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-31 
forsvarsforbeholdet?".  Vi har aldrig tidligere oplevet en så udemokratisk proces angående spørgsmål i en 32 
folkeafstemning. Tænketanken Europa havde sågar før folkeafstemningen analyseret sig frem til, at op-33 
bakningen til forsvarsforbeholdet var afhængigt af formuleringen af spørgsmålet i folkeafstemningen.  34 

4) Udenrigsministeriets oplysningsside indeholdt flere faktuelle fejl og var manipulerende. Folkebevægel-35 
sen mod EU afslørede flere fejl.   36 
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5) DR’s valgtest var yderst manipulerende. Tog man testen, endte det med, at man fik besked om, hvilken 37 
partileder man var tættest på – selv om dette ikke var et folketingsvalg.  38 

6) Danske statsborgere på Færøerne og i Grønland måtte ikke stemme – selvom forsvarspolitikken er et 39 
rigsanliggende.  40 

7) Medlemmer af Folkebevægelsen mod EU fik krænket deres grundlovssikrede rettigheder i Skive, da de 41 
ville dele løbesedler ud i forbindelse med et møde mellem statsministeren og en anden ja-siger.  Denne 42 
sag er lige så alvorlig som Tibetsagen. Politiet har erkendt sin fejl, men det har endnu ikke fået nogen 43 
konsekvenser.  44 

8) Forud for folkeafstemningen blev vi misinformeret om de reelle udgifter forbundet med EU’s militære 45 
projekt. 46 

Dertil kommer, at ja-siden prøvede at undgå en reel debat. Ja-siden var reelt ikke interesseret i at diskutere 47 
indholdet i FUSP’en, og hvordan EU støtter en våbenindustri, der eksporterer våben til diktaturstater og andre 48 
regimer, der vedvarende krænker menneskerettighederne. Det var faktisk først den 8. april, at EU stoppede al 49 
eksport af våben til Rusland.  50 

De danske folketingspartier havde altså mere travlt med at få afskaffet forsvarsforbeholdet end at stoppe ek-51 
sporten af våben til den russiske militærmagt. Ligeledes var der ikke nogen debat om Danmarks generelle for-52 
hold til EU, og hvordan det ville blive påvirket af et ja eller nej ved folkeafstemningen. For ja-siden handlede det 53 
reelt om at sige så lidt nyt så muligt og så lade ”skyggen fra Rusland” gøre resten af arbejdet. Og det virkede! 54 

I de første uger efter udskrivelsen af folkeafstemningen var mange af de danske medier faktisk opmærksomme 55 
på regeringens og de øvrige ja-partiers strategi om at gøre folkeafstemningen så politikløs som overhovedet 56 
muligt. Og de konfronterede dem med det. 57 

Effekten af den mediefokus kunne vi også konstatere i meningsmålingerne. De bevægede sig i vores retning. 58 
Desværre valgte medierne – med enkelte undtagelser – efterfølgende at aflægge deres mere nuancerede 59 
dækning og leverede nu en mere ukritisk dækning af folkeafstemningen til ja-sidens fordel. 60 

Samtidig må Folkebevægelsen mod EU også erkende, at vi virkelig mærkede konsekvenserne af det manglende 61 
EU-Parlamentsmandat i forhold til vores politiske synlighed. Det var denne gang ekstra svært at trænge igen-62 
nem i forhold til mediebilledet. Fordi vi ikke var repræsenteret i EU-Parlamentet, havde vi ikke de samme ret-63 
tigheder i forhold til deltagelse i DR’s TV- og radiodebatter. 64 

Omvendt kan Folkebevægelsen mod EU glæde sig over, at der ude omkring i komitéerne var et højt aktivitets-65 
niveau. Der var en rigtig god opbakning til Folkebevægelsens kampagne.    66 

VÆLGERERKLÆRINGSINDSAMLINGEN TIL EU-PARLAMENTSVALGET   67 

Der var næppe nogen af Folkebevægelsen mod EU’s delegerede i 2021 som havde en forventning om, at ind-68 
samlingen af de 70.000 vælgererklæringer ville blive en nem opgave, tværtimod. 69 

Den opfattelse har vist sig at være fuldstændig korrekt. 70 

Der er givet en række gode politiske og organisatoriske forklaringer, der kan være med til at underbygge, hvor-71 
for det er en så svær opgave. 72 

Regeringen lukkede Danmark ned på grund af Covid-19-pandemien, netop som vi var blevet godkendt til at 73 
samle vælgererklæringer i december 2021. Vi kom derfor slet ikke i de landsdækkende medier med, at vi arbej-74 
der for at komme i EU-Parlamentet igen, og vi aflyste desuden alle udendørs aktiviteter for at kunne samle 75 
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vælgererklæringer. I stedet håbede vi, at de sociale medier skulle hjælpe os godt på vej, og i løbet af folkeaf-76 
stemningen blev indsamlingen af vælgererklæringer nedprioriteret.  77 

Efter sommeren har Folkebevægelsen mod EU’s landsledelse nedsat en arbejdsgruppe for at sikre, at der kon-78 
stant arbejdes for indsamling af vælgererklæringer. Vi har således først nu reelt taget rigtigt fat i arbejdet med 79 
vælgererklæringerne.  80 

Vi må også erkende, at mediernes fremstilling af BREXIT ikke har været en vindersag for Folkebevægelsen mod 81 
EU.  82 

Endelig må vi også bare acceptere, at krigen i Ukraine gør, at for mange mennesker i Danmark lytter til EU-83 
tilhængernes løfter om fællesskab, og frygten for Rusland overskygger for mange alt. Det var den samme me-84 
kanisme, vi så folde sig ud i forhold til folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet. 85 

Indholdet i EU’s forsvarsdimension var ikke afgørende for manges valg. Det afgørende var spørgsmålet om, at 86 
Danmark skulle være så beskyttet som muligt.  87 

EU’S FORTSATTE INTEGRATIONSPROCES 88 

Vi ser netop nu, hvordan EU’s coronafond er ved at blive udmøntet til EU-landene. Det er en fond, som er blevet 89 
til via fælles lånoptagning og med såkaldt solidarisk hæftning. EU’s lande hæfter altså for lånet i fællesskab. 90 

Set fra Folkebevægelsen mod EU’s side er etableringen, og måden den administreres på, i virkeligheden et 91 
udtryk for, at EU nu har fået et tilløb til en egentlig finanspolitik. Netop den føderale karakter i denne politik 92 
tydeliggøres ved, at EU-Kommissionen lige har godkendt og/eller er i gang med at godkende de enkelte EU-93 
landes planer for, hvordan de hver især vil bruge deres del af coronamidlerne. 94 

Corona-modellen har også for nylig været bragt i spil i forbindelse med EU-landenes militære oprustning. For-95 
slaget går på, at det krav, der blandt andetomtales i ”Det strategiske kompas”, og som Danmark nu har tilsluttet 96 
sig efter folkeafstemningen, hvor EU-landene skal øge deres militære investeringer, så skal de blandt andet 97 
ske via lånefinansiering. 98 

Som med etableringen af coronafonden mener ikke mindst de fattigste og mest forgældede EU-lande, at det 99 
vil være en fordel, at EU-oprustningen kan ske via fælles lånoptagning, og hvor gælden dermed kollektiviseres. 100 
Det betyder eksempelvis, at Danmark kommer til at betale mere per indbygger end eksempelvis Italien.  101 

Det er fint for Italien, men knap så fint for den danske skatteyder. 102 

Folkebevægelsen mod EU kan også konstatere, at næppe var de sidste stemmer talt op efter den danske for-103 
beholdsafstemning, så kom der forslag om, at FUSP-delen i EU-traktaten skal ændres. Forslaget går ud på, at 104 
der i fremtiden skal kunne laves EU-beslutninger med simpelt flertal. Begrundelsen er, at med Ruslands ageren 105 
så skal EU kunne handle hurtigere på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område som en enhed. 106 

Hvis dette forslag får ben at gå på, så får vi formodentlig også hurtigt tjekket de danske ja-politikeres løfter fra 107 
forsvarsforbeholdsvalgkampen om, at de vil blokere for en overgang fra kravet om enstemmighed til flertals-108 
beslutninger på FUSP-området.  109 

Eller som minimum, at de vil sætte spørgsmålet til folkeafstemning. 110 



 
LANDSMØDE 2022 

 

 

 
12 

 

Men man kan godt sidde med en bekymring om, at ja-sidens politikere kan ”komme til at glemme” de løfter, de 111 
gav under valgkampen, og så blot lade Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske suverænitet overgå til EU 112 
uden at spørge den danske befolkning.        113 

AFSLUTNING 114 

Dette har ikke været en optimistisk politisk beretning. Det har året ikke gjort sig fortjent til.  115 

Det kan ikke skjules, at Folkebevægelsen mod EU står over for nogle store politiske udfordringer. Formodentlig 116 
de største nogensinde, også større end de udfordringer, vi stod over for efter 1992/1993 og splittelsen mellem 117 
Folkebevægelsen mod EU og JuniBevægelsen. 118 

Men netop Folkebevægelsen mod EU’s fortid har vist, at bevægelsen kan rejse sig, også når vi har tabt (stort).  119 

Det vil vi gøre igen. 120 
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ORGANISATORISK BERETNING 2022 

SIDEN LANDSMØDET I 2021 ER DER SKET MEGET I BÅDE I BEVÆGELSEN OG I DET POLITISKE LAND-1 
SKAB, OG DETTE HAR SELVFØLGELIG AFSPEJLET SITUATIONEN PÅ LANDSSEKRETARIATET, HVOR 2 
DER HAR VÆRET RIGTIG TRAVLT. 3 

BÅDE FLERE OG FÆRRE HÆNDER PÅ SEKRETARIATET 4 

EN SYGEMELDING OG MANGE ARBEJDSOPGAVER 5 

Grundet pludselige og tragiske omstændigheder blandt sine allernærmeste blev Ditte Marie sygemeldt fra midt 6 
i november 2021 og nogle måneder frem. Hun startede langsomt op på deltid i løbet af januar og var tilbage på 7 
fuld tid igen fra og med d. 1. maj. 8 

Mens Ditte Marie var væk, blev hendes arbejdsopgaver primært varetaget af Susanna, der samtidig var an-9 
svarlig for Europa-Nævnsprojekterne, mens en travl kampagne for forsvarsforbeholdet samt bevægelsens 50-10 
års jubilæum ligeledes pressede sig på. I den forbindelse gik Kirsten op i tid for at kunne understøtte Susanna i 11 
de mange ekstra arbejdsopgaver. 12 

RUNE ANSAT MIDLERTIDIGT 13 

I forbindelse med forsvarsforbeholdskampagnen blev Rune Eltard-Sørensen ansat på sekretariatet i to måne-14 
der. Rune er journalist og har tidligere været ansat som pressemedarbejder for Rina Ronja Kari på kontoret i 15 
Bruxelles. Hans arbejde i forbindelse med kampagnen om forsvarsforbeholdet bestod primært i artikelskriv-16 
ning, kontakt til medier og generelt pressearbejde. 17 

Rune har uden tvivl været en gave til sekretariatet i en meget presset tid, og havde det været muligt, ville vi 18 
meget gerne haft ham ansat flere timer og i en længere periode. 19 

Rune blev ansat af de ekstra midler, vi søgte og fik bevilliget igennem Europa-Nævnet i forbindelse med af-20 
stemningen om forsvarsforbeholdet. I forbindelse med ekstramidler fra Europa-Nævnet tildelt til markeringen 21 
af 50-året for Danmarks EU-medlemskab er det lykkes at finde midler nok til at have Rune ansat nogle timer 22 
om ugen igen nogle måneder her i efteråret. 23 

UUNDVÆRLIGE, FRIVILLIGE KRÆFTER PÅ SEKRETARIATET 24 

Både i forbindelse med sekretariatets generelle drift, Ditte Maries sygemelding og ikke mindst i forbindelse 25 
med kampagnen om forsvarsforbeholdet skal der lyde en stor tak til de uundværlige aktivister, der har været 26 
med til at lette arbejdet på sekretariatet og kæmpet for forbeholdet rundt omkring i landet. 27 

Birte Uhre kommer fortsat på sekretariatet hver tirsdag, hvor hun blandt andet hjælper med telefonpasning, 28 
medlemskontakt, udsendelse af ordrer fra webshoppen og andre praktiske gøremål. Udover Birte kommer Sø-29 
ren Larsen også ugentligt på sekretariatet for at hjælpe til med praktiske opgaver. 30 

Til praktiske opgaver og arrangementer i Storkøbenhavn, træder Lars Østergaard ofte også til, og ligeledes har 31 
Cornelius Ousted Perrier hjulpet med praktiske opgaver på sekretariatet. 32 
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Der skal lyde en særlig og ekstra stor tak til Birte og Søren for deres utrættelige engagement både i forbindelse 33 
med sekretariatets generelle drift og ikke mindst også i forbindelse med kampagnen om forsvarsforbeholdet. 34 
Med en imponerende indsats både dag og nat fik Søren uden tvivl sat rekorden for uddeling af materialer, ikke 35 
blot i en egen komité men i hele Storkøbenhavn. 36 

Igen i år skal der også lyde en stor tak til Kjeld Richter Mikkelsen, der har hjulpet med meget praktisk omkring 37 
budget og regnskab i forbindelse med vores Europa-Nævnsmidler. 38 

FORSVARSFORBEHOLDET 39 

Afstemningen om forsvarsforbeholdet var kom som et lyn fra en klar himmel, og hverken bevægelsen eller 40 
sekretariatet var derfor forberedte på den intense kampagne, der fulgte med. Der blev travlt. 41 

AKTIVE KOMITÉER 42 

De fleste komitéer var meget aktive og engagerede i kampagnen om forsvarsforbeholdet, og der blev uddelt 43 
titusindvis af flyers og 400.000 valgaviser samt hængt over 5.000 valgplakater op. 44 

Selv i de komitéer uden komitékontakt eller generelle aktiviteter blev der både uddelt materialer og hænge 45 
plakater op. 46 

Dertil var der rigtig mange kampagneaktiviteter i kalenderen på folkebevaegelsen.dk, da mange komitéer, ud-47 
over uddeling af materialer og ophængning af plakater, også arrangerede forskellige debatmøder og lignende. 48 

Kampagnen var også med til at aktivere medlemmer, der ellers ikke er aktive, når der ikke er valg eller folkeaf-49 
stemninger. 50 

TRAVLHED PÅ SEKRETARIATET 51 

Det er en underdrivelse at sige, at kampagnen medførte travlhed på sekretariatet; der var travlt som aldrig før, 52 
og vi kunne for alvor mærke, at der er blevet færre ansatte i forhold til tidligere folkeafstemninger og valg. 53 

Telefonen ringede uafbrudt, det væltede ind med bestillinger på uddelingsmaterialer og plakater, mange ind-54 
meldelser og frivillige bidrag blev givet, og mange medlemmer kom forbi for at hente materialer. Selvom der 55 
var travlt, var det en fornøjelse at opleve så meget aktivitet. 56 

Mens Susanna var rundt omkring i hele landet til en masse debatter, var Kirsten, Rune og Ditte Marie som 57 
ansatte til stede på sekretariatet med hjælp fra gode, frivillige kræfter. 58 

På trods af resultatet af folkeafstemningen kan vi som organisation være stolte af vores indsats, hvor der blev 59 
lagt enormt stort engagement og virkelig mange både arbejds- og fritimer af både ansatte og aktive medlem-60 
mer. 61 

INDSAMLING AF VÆLGERERKLÆRINGER 62 

Indsamlingen af vælgererklæringer startede i december 2021, og dette har også fyldt meget på sekretariatet. 63 
Også hos mange af komitéerne har indsamlingen af vælgererklæringer sat gang i aktiviteterne foruden de ak-64 
tiviteter, som kampagnen om forsvarsforbeholdet bragte. 65 
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Der er blevet delt mange flyers ud og annonceret bredt på Facebook, men alligevel har der indtil videre ikke 66 
været den nødvendige velvillighed i befolkningen til at afgive eller godkende en vælgererklæring. Dette skyldes 67 
blandt andet: 68 

 At mange har haft problemer med NemID og/eller MitID. 69 
 At mange er blevet mødt med en fejlmeddelelse, når de har skullet godkende vælgererklæringen efter 70 

en uge, og derfor ikke har kunnet godkende. 71 
 At mange glemmer at godkende efter en uge. 72 
 At vi i bevægelsen endnu ikke har fået den nødvendige gennemslagskraft for at kunne komme igennem 73 

med vores budskab om at give en vælgererklæring. 74 

Andre udfordringer kunne tyde på at være: 75 

 At de metoder, vi i bevægelsen benytter for at indsamle vælgererklæringer, ikke er effektive eller slet 76 
ikke virker. 77 

 At der, måske på grund af kampagnen om forsvarsforbeholdet, ikke har været den nødvendige aktivitet 78 
i bevægelsen for at indsamle vælgererklæringer. 79 

 At den aktuelle politiske situation ikke er ideel for at indsamle vælgererklæringer. 80 
 At Covid-19 begrænsninger har været med til at dæmpe vores muligheder for at være på gaden. 81 

Sekretariatet kan konstatere, at der i større dele af landet slet endnu ikke har været nogle aktiviteter for ind-82 
samling af vælgererklæringer. 83 

EUROPANÆVNSPROJEKTER 84 

Susanna er ansat som projektleder for de projekter, vi har fået bevilliget fra Europa-Nævnets Pulje A. 85 

Forårets projekt var på forhånd planlagt til at skulle omhandle EU’s militære oprustning, hvilket viste sig at 86 
være en rigtig god beslutning, da folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet pludselig bankede på. 87 

Årets andet Pulje A-projekt omhandler FN’s verdensmål og hvordan disse harmonerer med EU. Dette projekt 88 
er primært henvendt til elever på de forskellige ungdomsuddannelser, som vi ser frem til at samarbejde med. 89 

OPKRÆVNINGER OG MEDLEMSPOST UDSKUDT 90 

Grundet ekstra travlhed samt ekstra mange arbejdsopgaver på sekretariatet i foråret blev udsendelse af med-91 
lemspost samt girokort med kontingentopkrævninger for første halve år af 2021 udskudt fra januar til august 92 
måned. Opkrævningen for andet halvår af 2021 kommer ud i løbet af efteråret. 93 

MEDLEMMER 94 

NYE MEDLEMMER 95 

Der er stadig fremgang i antallet af medlemmer. Dette på trods af både resultatet af afstemningen om for-96 
svarsforbeholdet og den sløve indsamling af vælgererklæringer. 97 

Sekretariatet kan desuden konstatere, at en væsentlig del af de nye medlemmer er unge mellem 20 og 30 år.  98 

Der er på nuværende tidspunkt 3.231 betalende medlemmer. Til sammenligning var der lige efter EP-valget i 99 
2019 omtrent 2.650 betalende medlemmer. 100 
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NY METODE FOR INDMELDELSE 101 

Der er tidligere i år blevet ændret på indmeldelsesformularen på hjemmesiden således, at nye medlemmer skal 102 
betale første kontingent direkte ved indmeldelse igennem webshoppen. Dette er blevet gjort for at undgå, at 103 
folk melder sig ind uden at ville betale, når der sendes en opkrævning. 104 

Samtidig er det blevet obligatorisk at oplyse en e-mailadresse ved indmeldelse, da der kan spares mange 105 
penge, når medlemmer kan kontaktes via e-mail fremfor brevpost. 106 

BETALINGSSERVICE 107 

Der arbejdes fortsat på at få så mange medlemmer som muligt til at tilmelde kontingentet til betalingsservice, 108 
da dette i højere grad er med til at sikre, at kontingenterne bliver betalt. 109 

MEDLEMSLOGIN 110 

Det nuværende medlemssystem har gjort det muligt at give hvert medlem mulighed for at logge ind i systemet 111 
og rette egne oplysninger og tilmelde sig betalingsservice, og der er sendt brugernavne og passwords ud via 112 
mail til alle medlemmer med en gyldig e-mailadresse. 113 

Medlemssystemet har ligeledes gjort det muligt for komitékontakter selv at rette oplysninger på den enkelte 114 
komités medlemmer. 115 

Der opfordres til, at komitékontakterne yder en indsats for at indsamle e-mailadresser på alle komitéernes 116 
medlemmer. 117 

KOMITÉER UDEN KOMITÉKONTAKT 118 

Der er efterhånden en del komitéer uden en fungerende komitékontakt. Den kommende landsledelse opfordres 119 
derfor til at se på, om der kan findes nye komitékontakt eller i samarbejde med de andre komitéer se på, om 120 
nogle komitéer eventuelt bør slås sammen. 121 

EN LEVENDE BEVÆGELSE 122 

Skulle der hos nogen være tvivl om, hvorvidt vores bevægelse er gået i stå, kan det konstateres, at dette i hvert 123 
fald ikke er tilfældet. Tværtimod. 124 

På sekretariatet oplever vi fortsat mange henvendelser fra medlemmer, der gerne vil uddele materialer, ind-125 
samle vælgererklæringer, repræsentere bevægelsen ved forskellige lokale, offentlige begivenheder eller lave 126 
andre aktiviteter.  127 
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BERETNING FRA FAGLIGT UDVALG 2022 

HOVEDOPGAVERNE 1 

FORSVARSFORBEHOLDET 2 

Det har været en travl periode i udvalget. Der var mange gode kræfter, som arbejdede for at bevare forsvars-3 
forbeholdet, og der var stor faglig opbakning til arbejdet. 4 

Som alle ved, vandt krigens kræfter, men det var en rigtig flot og god indsats, og dette må vi kunne bruge i 5 
forhold til indsamling af vælgererklæringer. Det faglige udvalg mødtes på landsplan for at bakke arbejdet op. 6 

OFFENTLIGE MØDER OM EU OG DET FREMTIDIGE ARBEJDSMARKED 7 

Vi har haft et offentligt møde i København, hvor fokus var på arbejdsmarked i EU igennem 50 år. 8 

Vi har også været en tur på Folkemødet på Bornholm, hvor vi afholdt et offentligt fagligt møde om det fremti-9 
dige arbejdsmarked i EU. Dertil hjalp vi Folkebevægelsen mod EU med at indsamle vælgererklæringer, og dette 10 
arbejde er langt fra slut endnu. 11 

I skrivende stund arbejder vi med at lave offentlige møder såvel øst som vest for Storebælt hen over efteråret. 12 
Der vil komme en faglig kammerat fra England, Kevan Nelson, og fortælle om udviklingen i Storbritannien efter 13 
BREXIT. 14 

Der vil være møder om EU's mindsteløn samt den faglige udvikling/afvikling i EU i de 50 år, vi har været med-15 
lem, og endelig vil ”Working Poor Road Trip”, diasfilmen med Peter Rasmussen og Søren Zeuth, blive vist. Alle 16 
aktiviteter er i efteråret og vil blive skrevet i kalenderen på Folkebevægelsen mod EU’s hjemmeside. 17 

Desuden vil vi lave en kort folder om resultaterne af disse møder. 18 

”FAGLIG EU DEBAT” 19 

Avisen ”Faglig EU Debat” er stadig en stor og vigtig del af udvalgets arbejde. Redaktionen er en del af det faglige 20 
udvalg, og det meste af arbejdet forgår i København og Valby. 21 

ORGANISERING 22 

Den københavnske del af det faglige udvalg mødes seks til ti gange årligt sammen med Bygge-, Jord- og Mil-23 
jøarbejdernes Fagforenings (BJMF) EU-udvalg i deres lokaler i Valby. 24 

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 25 
kommer ud over Valby bakke. Dette er noget vi vil se på i det kommende år, hvordan vi både bevare den styrke 26 
det giver udvalget med den tætte kontakt, og samtidig styrker udvalget så vi bliver reelt landsdækkende. 27 

Det er kun lykkedes at mødes på landsplan en enkelt gang. Dog har vi haft god telefonisk- og mailkontakt, men 28 
det at mødes giver mere. 29 

Tak for i år. Vi glæder os til næste års opgaver. På udvalgets vegne, Kim W. Bilfeldt30 
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Noter 
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INDKOMNE FORSLAG 

NEDENFOR SES EN LISTE OVER ALLE RETTIDIGT INDSENDTE FORSLAG. BEMÆRK VENLIGST, AT DER 
ALENE KAN STILLES ÆNDRINGSFORSLAG TIL FORSLAGSTEKSTER OG IKKE TIL BEGRUNDELSER.

FORSLAG 1: Indsamlingen af vælgererklæringer opgives på nuværende tidspunkt

Folkebevægelsen mod EU opgiver at indsamle de godt 70.000 vælgererklæringer, idet det har vist sig at 1 
være umuligt trods ihærdig indsats. Folkebevægelsen mod EU skal i stedet bruge tid og energi på at styrke 2 
EU-modstanden og holde gang i bevægelsen og være klar til kommende NEJ-kampagner og samtidig lægge 3 
pres på de politiske partier for at få ændret reglerne for opstilling til EU-Parlament. 4 

Begrundelse: 

Det har vist sig helt umuligt at indsamle det nødvendige antal vælgererklæringer, idet der i Danmark er en 
meget udemokratisk regel for opstilling til EU-Parlamentet. Ved at lægge pres på Folketingets partier for at få 
ændret på reglerne (sidestilling med opstilling til Folketinget), vil bevægelsen arbejde på at kunne opstille igen 
i 2029. 

Enstemmigt vedtaget på delegeretmøde den 3. oktober 2022. 

Forslagsstiller(e): 

Jammerbugt-komitéen 

 

FORSLAG 2: Antallet af vælgererklæringer 

Der arbejdes med at sætte antallet af vælgererklæringer ned. 1 

Begrundelse: 

Med baggrund i det lille antal vælgererklæringer der er indsamlet, er der udtryk for pessimisme hos flere, om 
kan lykkes. 

Forslagsstiller(e): 

Nørrebro- og Nordvest-komitéerne

 


