Årsplan 2018 for Folkebevægelsen mod EU
Dette er årsplanen for Folkebevægelsen mod EU's arbejde fra landsmødet i 2017 til landsmødet i 2018.
Årsplanen danner ramme for bevægelsens politiske og organisatoriske arbejde. Den vedtages af
landsmødet, og det er hele folkebevægelsens ansvar at føre den ud i livet. Kun når alle – komiteer,
medlemmer, ledelser og ansatte – giver deres bidrag til at føre den ud i livet, bliver vi i stand til at løfte de
opgaver vi står over for.
Folkebevægelsen mod EU's politiske hovedmål er at komme ud af EU. Bestræbelsen for at få Danmark ud af
EU – og dermed skabe Daxit – det danske modstykke til det britiske Brexit, der i den kommende tid bliver
forhandlet og gennemført – er helt centralt i planen for det kommende års arbejde. Vi ved godt at det ikke
er nemt at komme ud af EU, og at vejen vil byde på et utal af udfordringer. Men vi ved også at vi med det
britiske nej er kommet tættere på end vi har været i mange år.
Det kommende års arbejde vil foregår med Brexit som centralt hovedområde. Vi skal som folkebevægelse
både løfte opgaven med at oplyse om de negative konsekvenser ved medlemskabet – samtidigt med at vi
skal støtte at briterne skal behandles ordentligt på deres vej ud af EU. Vi skal skrue op for systemkritikken,
og sørge for at tydeliggøre alle de steder hvor medlemskabet står i vejen for reelle løsninger på dagens
udfordringer. Vi ved at det er svært at passe på folkestyret, velfærden og miljøet i EU – dette skal vi sørge
for at andre også kommer til at vide i det kommende år.
Vores hovedopgave det kommende år, er at styrke unionsmodstanden, så Daxit kan blive til virkelighed. Vi
skal bruge briternes frigørelse fra unionen til at vise at man som land kan meget mere, når man kommer ud
af EU. Det vil være nødvendigt at vi har fokus på at styrke Folkebevægelsen mod EU – således at den bliver
større medlemsmæssigt, således at vi bliver stærke flere steder i landet – og således at det bliver tydeligt at
vi har plads og rum til mange slags mennesker og mange slags meninger, så længe vi er fokuseret i kampen
for dansk selvstændighed.
Folkebevægelsen mod EU's hovedopgave er at bringe Danmark ud af EU. I det kommende år betyder det,
at vi skal arbejde med at rejse en bevægelse for DAXIT. Dvs. at vi skal udbrede kendskabet til alle de fordele
vi vil få, hvis vi genvinder vores selvstændighed uden for unionen. Vi skal argumentere konkret for, hvorfor
vi vil ud af EU. Vi skal have flere til at forstå at EU ikke løser de problemer vi står i – EU er problemet.
Temaer
Det bliver et travlt år, med mange opgaver, både politiske og organisatoriske. Politisk vil den røde tråd være
centreret omkring Brexit og skabelsen af muligheden for et Daxit. Samtidig skal vi hele tiden være klar til at
reagere på nye tiltag fra EU og regeringen.
2025 planer: Vi skal have et skarpt øje for at unionstoget buldrer af sted. EU's 2025 planer rummer både
krav om en stadigt snævrere økonomisk styring, og også planer om militær oprustning. Vi skal fastholde at
dette skal Danmark ikke være en del af – vores forbehold – både euroforbeholdet og vores militære
forbehold, skal respekteres.
Forsvar forbeholdene: Vi skal forsvare den sejr vi fik, da vi bekræftede vores retsforbehold. Gennem at
fokusere på hvordan EU udvikler sin overnationale retspolitik, og står for øget overvågning af borgerne, og
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grænseoverskridende politiindsatser. Vi skal vise hvorfor det er godt for retssikkerheden, at vi valgte at
bevare vores forbehold.
EU's investeringsaftaler: Bag lukkede døre har EU travlt med at indgå investerings- og handelsaftaler.
Aftaler der med rette kritiseres for at skade bla. demokratiet, miljøet og arbejdstagerrettigheder. I
Folkebevægelsen skal vi fortsat arbejde imod såvel CETA, som TTiP, og lignende aftaler.
Kampen for den danske arbejdsmarkedsmodel. Når indgåede aftaler undergraves af den frie
bevægelighed må der reageres. I Folkebevægelsen mod EU er vi ikke imod bevægelighed, men vi er imod,
at EU blander sig i vore arbejdsmarkedsforhold. Med overnational lovgivning ødelægger EU den faglige
kamp for gode løn- og arbejdsvilkår samt erhvervslivets muligheder for at indgå hensigtsmæssige
overenskomster. Briterne genvinder med BREXIT muligheden for retten til selv at styre arbejdsmarked og
bevægelighed. Den ret kæmper vi også for.
EU er et dyrt bekendtskab: EU er på mange måder et dyrt bekendtskab. Om kort tid forlader briterne, der
var en stor nettobidragsyder, EU. Det betyder at EU har færre penge. I Folkebevægelsen mener vi at EU bør
sætte forbruget ned, i stedet for at gøre det endnu dyrere for de tilbageværende lande at være med. I den
forløbne periode har vi sat fokus på EU's fråds, på blyantspenge og lukkede regnskaber. Dette fokus – og
kampen for åbenhed – fortsætter i det kommende år.
Vi kan passe bedre på klima og miljø, uden for EU: EU har en lang tradition for at være skadelig for miljø
og klima. Der gøres for lidt for at passe på kloden, og EU bidrager ikke positivt til en progressiv miljø- og
klimalovgivning. Vi skal have fokus på EU's skadelige indflydelse på den jord vi bor på.
EU og sikkerhed: I en usikker verden har en del vendt sig mod EU, og tænker at EU kan være fornuftens
stemme – i en verden der sikkerhedspolitisk er blevet et farligere sted. Men for at være fornuftens stemme
skal man sige fornuftige ting! EU er ikke blevet mere fredelig, har ikke reduceret oprustningen, og gavner
ikke kampen for en fredeligere og mere retfærdig verdensorden.
EU og resten af verdenen: Når EU agerer i forhold til resten af verdenen, er det altid styret af egne snævre
interesserer. Det ser vi tydeligt, når EU vælger at lave aftaler med f.eks. Tyrkiets Erdogan, på trods af
voldsomme brud på menneskerettighederne eller når EU laver handelsaftaler med Marokko om det
besatte Vestsahara. Her viser EU både en eklatant mangel på respekt for de grundlæggende
menneskerettigheder, og samtidig en utrolig kortsigtet og inhuman tilgang til verden. Det vil vi ikke
acceptere! Der er brug for et Danmark uden for EU, der igen kan bruge sin egen stemme igen!
EU kan ikke forandres indefra: I Folkebevægelsen mod EU ved vi godt at det er en stor udfordring at
komme ud af EU. Det bliver svært, men briterne har vist os, at det kan gøres. Hvad vi derimod anser for
urealistisk, er forestillingen om at EU kan ændres indefra, så det bliver en bedre union, til gavn for
mennesker. EU's politik bygger på traktaterne – traktater det er meget svært at ændre på. Enhver der vil
ændre EU, må ændre Lissabontraktaten. Vi anser det ikke for realistisk at få kravet om en traktatfæstet
økonomisk politik til at forsvinde, ej heller er det realistisk at få fjernet kravet om øget oprustning – eller
kravet om at hensynet til euroen står over hensynet til mennesker. Hvis man vil grundlæggende
forandringer, og vil en anden politik end den der er traktatfæstet i EU, så må man kæmpe for at komme ud.
Internationalt samarbejde i stedet for EU. Vi skal hele tiden gøre opmærksom på de internationale
samarbejdsorganisationer, der eksisterer i virkeligheden: Europa-rådet, EFTA, OSCE, Norden, FN med
underorganisationer som Unesco, UNHCR, UNICEF, ILO osv.
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Organisatoriske fokuspunkter
For at løse de store opgaver vi står overfor, må vi både arbejde med at have de rigtige politiske
prioriteringer – men også med at styrke vores organisation. I det kommende år skal vi både arbejde med at
få folkebevægelsen til at vokse, med at få mere aktive komiteer, og med at gøre det endnu nemmere at
blive et aktivt medlem af vores bevægelse. Til brug for dette vil vi igangsætte indsamlinger af gode ideer fra
komiteerne, som kan bruges til et inspirationskatalog.
Men vi skal samtidigt forberede den kommende parlamentsvalgkamp, styrke det økonomiske arbejde, og
arbejde med at gøre os klar til at vælge en god kandidatliste på vores kommende landsmøde.
Vi skal arbejde med at der er mange måder at være aktiv på, nogen går på gaden, andre går på nettet, og
atter andre gør begge dele. Folkebevægelsen mod EU skal styrke sit samarbejde med andre organisationer,
såvel dem der er kollektive medlemmer, men også dem vi finder fællesskab med i kampen mod
investeringsaftaler, kampen mod social dumping, eller kampen for et bedre miljø.
Vi skal arbejde på at gøre det mere tilgængeligt for medlemmer at få adgang til vores udvalg, og med at
gøre det nemmere for komiteer at hjælpe hinanden. Kun hvis vi får løst opgaven med at gøre
Folkebevægelsen mod EU større og stærkere, kan vi være godt nok rustet til kampen for at få Danmark ud.
Afrunding
Den røde tråd i arbejdet det kommende år, må være at komme tættere på at komme ud af EU – i alt hvad
vi gør.
Vi står i en helt afgørende ny situation i lyset af brexit – det er op til os at udnytte den situation der er
skabt. Det er væsentligt at vi i denne tid har endnu større fokus på at bevare enheden. Folkebevægelsen
mod EU vil have Danmark ud af EU og magten tilbage til borgerne. For os er der kun én vej: Danmark ud af
EU.

3

