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Udvalget har siden seneste landsmøde bestået af: Kit Aastrup, Lave K. 
Broch, Jakob Buhl, Morten Dam, Johanne Langdal Kristiansen, Jesper 
Morville (formand), Ole Nordholm, Luise Hemmer Pihl og Jean Thierry. 
Op til dette landsmøde har det fået yderlige to medlemmer: Brian Ja-
mieson og Ole Stenberg.

Udvalget har siden landsmødet i 2016 haft 8 møder.

SAMArbEjDE MED brItISkE brExIt´ErE

Den altoverskyggende opgave i månederne efter landsmødet i 2016 
var støtten til vores britiske samarbejdspartnere op til den britiske fol-
keafstemning om at forblive i eller forlade EU den 23. juni 2016.
Mange af udvalgets medlemmer var, gruppevis eller enkeltvis, i Eng-
land flere gange op til afstemningen som medarrangører af eller op-
lægsholdere ved møder og som hjælpere ved uddeling af materialer. 
Franz Krejbjerg var med på et af besøgene og lavede flere interviews 
med et bredt udsnit af politikere og aktivister fra leave-siden, som 
Folkebevægelsen, og de interviewede, siden har udbredt og udnyttet.
Udvalget havde og fik kontakt med et politisk bredt udsnit af leave-si-
den, fra den konservative Bruges-gruppe til labourfolk og fagforenin-
ger, og samarbejdede også med bl.a. vores norske søsterorganisation 
om vores bidrag til leave-kampagnen.
Det europæiske netværk TEAM, hvor såvel Luise som Lave er besty-
relsesmedlemmer, arrangerede to velbesøgte debatarrangementer i 
London op til afstemningen.

Flere af IUs medlemmer har også efter afstemningen været i Stor-
britannien og udvekslet erfaringer med vores samarbejdspartnere, i 
England og andre europæiske lande, om kampagner i vores respektive 
lande for at bakke briterne op og følge dem ud af EU.

Internationalt Udvalg udsendte i udvalgets navn en udtalelse om Bre-
xit, som vi håber at landsmødet i en opdateret version vil godkende 
som en udtalelse fra Folkebevægelsen som sådan.

EuropæISkE NEtværk, EuD og tEAM

Folkebevægelsen har indtil nu været partner i to internationale net-
værk: EUD, Europeans United for Democracy, et EU-anerkendt netværk 
med base i Bruxelles, og det mere græsrodsprægede netværk TEAM, 
The European Alliance of EU-critical Movements.
EU stillede i år et krav til EUD om en kæmpe bankgaranti for fortsat 
at anerkende netværket; krav EUD ikke kan opfylde. Derfor har dette 
EU-kritiske netværk måttet lukke ned.
Folkebevægelsens IU har derfor arbejdet på at styrke TEAM og få med-
lemmer af EUD til at lægge kræfter i TEAM. Den 1. og 2. september af-
holdt TEAM sit årsmøde i Tordenskjoldsgade, med deltagelse fra bl.a. 
Grækenland, Irland og vores nordiske partnere. Mødet arrangeredes 
i fællesskab af Folkebevægelsen og Enhedslisten, der er observatør i 
TEAM. Der valgtes en ledelse fra et bredt udsnit af netværkets med-
lemslande; Folkebevægelsen er fortsat repræsenteret af Lave og Luise. 
Mødet ledte forhåbentlig til en styrkelse af dette netværk.

NorDISk SAMArbEjDE

Medlemmer af IU har deltaget i årsmøder hos vores skandinaviske sø-
sterorganisationer, og har som nævnt haft nær kontakt med dem også 
i forbindelse med støtten til den britiske leave-kampagne.


