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Organisatorisk beretning 2017-18 1 

Denne beretningsperiode er igen af normal længde – 1 år. 2 

Gentagne forslag om at afskaffe enten det ene forbehold eller det andet, viser at Folkebevægelsen 3 

hele tiden skal være klar til nye folkeafstemninger. Hertil kommer, at Folkebevægelsen stadig mener, 4 

at danskerne burde have mulighed for at tage stilling til EU-medlemsskabet med en regulær debat, 5 

hvori ikke mindst indgår alternativer til medlemsskabet. 6 

Debatten, at vi skal være klare og offensive. I beretningsperioden har vi hele tiden arbejdet på at være 7 

forberedt på nye folkeafstemninger, deltage i de aktuelle debatter og ikke mindst forberede os til det 8 

EU-parlamentsvalg, som vi nu ved kommer den 26. maj 2019. 9 

Økonomi 10 

En forudsætning for gode afstemnings-og valgresultater er en god økonomi. Vi har nu fået  genskabt 11 

et sundt økonomisk fundament og vi er i fuld gang med opsparing til den kommende valgkamp – fortsat 12 

uden at stoppe aktiviteten i organisationen.  13 

Især på grund af den store offervilje sig hos medlemmer og venner også i denne periode er vi nu nået 14 

til det trin, hvor indsamling af midler handler om at bygge en opsparing op til de kommende valgkampe 15 

ikke til at lukke huller. Vi kan nu koncentrere os om at indsamle midler til kommende parlamentsvalg 16 

og eventuelle afstemninger. 17 

Vi har nu en donorknap på hjemmesiden, vi forstærker indsamlingen i den kommende periode, vi er 18 

allerede gået i gang med at sælge andelsbeviser i den valgsejr, som skal komme næste. Men I vil 19 

opdage, at endnu flere aktiviteter er i støbeskeen. Det er afgørende, at vi står stærkt økonomisk før 20 

valgkampen for alvor går i gang. 21 

Det kræver også en fortsat stram og kontrolleret økonomisk styring, men tak skal alle have, som bidrog 22 

– også til dette. Og det kræver en forstærket medlemshvervning. 23 

Åbne møder i forbindelse med LL-møder og regionale møder 24 

Vi har i år blandet mellem åbne møder forud for de 2-dages ledelsesmøder og større regionale 25 

arrangementer også andre steder end i København, hvor vi har anvendt flere ressourcer i 26 

opreklameringen. 27 

Forud for ledelsesmødet i januar afholdt vi et velbesøgt møde med temaet ”På vej mod Europas 28 

forenede Stater?”. Indlederne var MEP Rina Ronja Kari, tidligere efterretningsofficer Anders Kærgaard 29 

og chefanalytiker Rasmus Nørlem Sørensen fra DEO. 30 
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Folkemødet på Bornholm  31 

Folkemødet på Bornholm bød igen i år på adskillige velbesøgte arrangementer. I år delte vi telt med 32 

Retsforbundet og torsdag indledte vi med en debat mellem Lave Broch og Vagn Christensen 33 

repræsenterende henholdsvis Folkebevægelsen mod EU og Retsforbundet om: ”Hvad betyder EU for 34 

demokratiet?” 35 

Vi fortsatte fredag med den traditionelle fodboldkamp mellem Folkebevægelsen mod EU og 36 

Europabevægelsen. I år – efter 1 års fravær – placeret på Cirkuspladsen, som er det centrale sted på 37 

Folkemødet. Kampen om Europa endte selvfølgelig med en sejr til Folkebevægelsen! 38 

Vi fortsatte i teltet med debatmødet ”EU-valg i 2019”. Temaer, Brexit, Daxit og andre store temaer 39 

blev ridset af MEP for FB Rina Ronja Kari. 40 

Herefter: ”Hvorfor er det bedre at være uden for EU?” Næstformanden for norsk Nei til EU Olaf 41 

Gjedrem var inviteret fortalte om livet uden for EU. 42 

I vores eget telt sluttede vi fredagen af med et ”Crash-kursus: Forstå EU på få minutter!”. Politisk 43 

rådgiver Allan Graversen Vesterlund, for MEP Rina Ronja Kari gav et lyn-overblik over valgets 44 

hovedaktører og store temaer”. 45 

Lørdag fortsatte vi med et interview med norsk Nei til EU's næstformand Olaf Gjedrem, som fortalte 46 

om den norske EU-modstand og hvordan Norge klarer sig uden for unionen. Fbs presserådgiver Freja 47 

Wedenborg interviewede. 48 

Videre lavede Lave K. Broch og Jesper Morville repræsenterende Folkebevægelsen og Frit Norden en 49 

quiz om Norden og nordisk samarbejde. 50 

I samarbejde med Afrika Kontakt havde vi et event med temaet ”Hvad betyder EU for Afrika” hvor man 51 

kunne møde aktivister fra den lokale småbondebevægelse La Via Campesina til en snak om EU´s 52 

globale politik. 53 

Og så deltog vi en quiz om EU arrangeret af biblioteket med mod Europabevægelsen og et 54 

”tilhørerhold”. Vores hold bestod af Lave Knud Broch, Allan Vesterlund og Ditte Staun. På 55 

Europabevægelsens hold var bevægelsens formand Stine Bosse, formanden for Europabevægelsen på 56 

Bornholm og tidligere ambassadør Niels Ersbøll. Folkebevægelsens hold vandt også denne dyst! 57 

Kulturnat 2018 58 

Som noget nyt åbnede vi sekretariatet for kulturnatten i København. Komiteen for Indre By og 59 

Christianshavn sammen med andre aktivister bar den store del af det praktiske arbejde og under 60 

arrangementet kunne folk få en forfriskning og en snak med såvel Rina Ronja Kari og Lave Knud Broch. 61 

Arrangementet var en solid succes med et fint antal besøgende. 62 
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Organisatoriske mål – og det nåede vi 63 

Flere nye medlemmer 64 

Kampagner sætter altid gang i nyindmeldelser. Men alligevel har vi i denne periode uden afstemninger 65 

eller valg nået mere end 400 nyindmeldelser. Vi har bl.a. kompenseret for de manglende afstemninger 66 

med hverveopslag på bl.a. face-book, når vi har taget politiske initiativer for eksempel i forbindelse 67 

med Rina Ronja Karis kritik af manglende kontrol og offentligt regnskab med parlamentarikernes 68 

omkostningsgodtgørelser – de såkaldte blyantspenge. 69 

Det giver gode resultater og vi har nu ca. 3300 individuelle medlemmer og 20 kollektive medlemmer. 70 

Medlemmer kommer primært, når der en politisk anledning til at engagere sig og melde sig ind. Det 71 

viser rytmen i indmeldelser ganske klart.  72 

Derfor skal vi alle – komiteer, kollektive og individuelle medlemmer - naturligvis udnytte de muligheder 73 

for at skaffe nye medlemmer, som opstår og ikke mindst integrere arbejdet med medlemshvervning i 74 

alle vore aktiviteter. Det betyder også, at medlemshvervning ikke skal stå alene, men kampagner med 75 

det formål skal ses i sammenhæng med politiske debatter og kampagner, hvilke jo opstår med jævne 76 

mellemrum. Men selvfølgelig skal man udnytte alle muligheder for at hverve nye medlemmer også i 77 

dagligdagen. Mulighederne er blot større under kampagner eller i sammenhæng med kampagner. 78 

Vores næste opgave i denne sammenhæng bliver så at fastholde de nye medlemmer, give dem lyst til 79 

at fortsætte som medlemmer og ikke mindst blive aktive i større tal end nu. Det kræver en stor indsats 80 

i medlemspleje og aktivering fra den centrale organisation såvel som fra komiteerne. Den indsats skal 81 

vi konkretisere i det fremtidige arbejde. 82 

Den udarbejdede analyse over komiteernes aktivitetsniveau skal her danne grundlag for arbejdet med 83 

at aktivere flere områder og medlemmer. Vi kan se, at et højere akivitetsniveau i en komité også – alt 84 

andet lige – giver flere nye medlemmer og aktive. 85 

Vi skal fortsætte med at styrke de regionale samarbejder og ændre komitéstrukturen, så inaktive 86 

komiteer sammenlægges med andre komiteer eller der findes nye arbejdsformer, netværkslignende 87 

og lignende, som kan arbejde på tværs af komitéerne f.eks. med politiske emner eller udveksle ideer 88 

eksempelvis på de sociale medier. Det kan inddrage flere medlemmer i arbejdet end det er tilfældet i 89 

dag og det kan danne grundlag for etablering af en model for at diskutere og vedtage politik på 90 

enkeltsagsområder. Øverste politiske målsætning er fastslået uantastet stadig dansk udmeldelse af EU. 91 

Endelig skal vi hele tiden arbejde med nye arbejdsformer, så vi kan inddrage nye grupper – ikke mindst 92 

yngre – i arbejdet. Verden forandrer sig hele tiden også den måde folk arbejder sammen på – eller 93 

kommunikerer på og det går hurtigere og hurtigere. 94 
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Folkebevægelsens organisatoriske status  95 

a. Landsledelsen og forretningsudvalget 96 

Arbejdet er fortsat i ledelsen, hvor landsledelsen har taget de mere overordnede debatter – 97 

politiske såvel som organisatoriske, mens forretningsudvalget har været den daglige ledelse og 98 

haft ansvar for at udføre beslutninger fra landsledelsen i detaljer ligesom fu har kunnet træffe 99 

hurtige beslutninger i lls sted på områder, der ikke krævede, at hele ll skulle tage stilling eller som 100 

blev uddelegeret til FU, der jo også i det daglige arbejde koordinerer arbejdet. 101 

Landsledelsen har i perioden holdt 8 møder i perioden (inkl. det planlagte møde i forbindelse med 102 

dette landsmøde). Det har været 4 2-dages møder og 4 1-dags møder.  103 

FU har holdt 12 møder – hertil 4 korte møder i forbindelse med 2-dages landsledelsesmøder.  104 

b. Sekretariatet i København 105 

På landssekretariatet uanset om vi taler om MEP-ansatte eller FB-ansatte er der sket store 106 

ændringer. Lave K. Broch er stoppet som ansat for at kunne stille op til EP-valget. Ditte Staun er 107 

blevet ansat og Ditte Marie Gyldenberg Ovesen er blevet ansat på fuld tid. Så i en kort tid er der 3 108 

ansatte i fuldtidsstilling - indtil Poul Gerhard Kristiansen går på folkepension 1. december og 109 

overgår til deltid 10 timer – og som ulønnet landssekretær derudover. Herudover er Gulnara 110 

Mamedova blev ansat i en deltidsstilling på 10 timer om ugen som bogholder, Ann-Selena 111 

Lindenskov Cailloux fortsat ansat som studentermedhjælp 12 timer ugentligt. Hertil kommer, at vi 112 

har fået lov til at have Anja Bering Liisberg i arbejdsprøvning som deltager i de løbende 113 

arbejdsopgaver. Til gengæld  har vi måttet sige farvel til Jan Vogel fordi kommunen pludselig trak 114 

lønrefusionen, som vi har fået fordi der var tale om et skånejob. Det er vi rigtig kede af og vi vil 115 

gerne udtrykke tak for den indsats Jan har udført som ansat hos os i 23 år. Arbejdsopgaverne vil 116 

blive omfordelt, så omfordelingen ikke svarer til den hidtidige fordeling, men vil også afspejle den 117 

fordeling, som er betinget af hvor midlerne til ansættelsen kommer fra. Jan laver også fortsat radio 118 

hos Albertslund Nærradio. 119 

Sekretariatet har også i et halvt år fra påske 2018 været hjemsøgt af håndværkere – oveni tidligere 120 

udskiftning af vinduer kom nu en total udskiftning af vand-og varmeanlægget og tilhørende 121 

udskiftning af råddent træ-og murværk. Det har givet meget store gener, men vi har forsøgt at lade 122 

medlemmer og publikum mærke så få af disse gener som muligt. Vi håber, det er lykkedes. 123 

c. De kollektive medlemmer 124 

Antallet af kollektive medlemmer – politiske partier, fagforeninger og faglige klubber – har i den 125 

forløbne periode udvist en lille stigning.  126 

Vi vil dog gerne inddrage organisationerne endnu mere og gerne få endu flere kollektive 127 

medlemmer. 128 
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Komiteudvalget og komiteerne 129 

Af formand, Carsten Rasmussen 130 

Da Komiteudvalget trådte sammen efter sidste landsmøde, besluttede vi os med det samme, at vi 131 

skulle finde ud af, hvordan vores organisation lokalt står frem mod EP valget.  132 

Da komiteerne er helt centrale i at vi får vores budskab rundt i landet, er det vigtigt at komiteerne er 133 

klar. Undersøgelsen skal give os et overblik over status, behov og aktivitetsniveau, nu og forventet, så 134 

vi sammen bedst muligt kan hjælpe hinanden til en styrelse af Folkebevægelsen ved EU-135 

parlamentsvalget til maj.  136 

For alle komiteer er der brug for viden om, hvad status er og hvad, der er brug for netop i det område 137 

for at gennemføre en god valgkamp.  138 

Derfor har vi i det forgangene år haft fokus på at indsamle oplysning fra komiteerne. Oplysninger som 139 

vil kunne give os et overblik over, hvor i landet komiteerne er meget selvkørende - og hvor der skal 140 

gøres en ekstra indsats.  141 

Vi fandt hurtigt ud af, at med over et år til valget, og med glæden over Brexit, er der mange steder, EP-142 

valget ikke er det, som fylder mest.  143 

Det er glædeligt, at mange komiteer har meldt positivt tilbage. Mange er i tvivl om eksempelvis, hvor 144 

mange aktivister, de har til rådighed mv. 145 

Blandt steder hvor komiteudvalget har lavet en aktiv indsats kan nævnes Middelfart, Sønderjylland 146 

(Aabenraa), Ringsted, Rudersdal (Birkerød) Frederiksberg, Lolland-Falster, Randers, Holbæk og 147 

Skanderborg. Ikke alle steder med lige godt resultat, men generelt – jo tættere, vi er kommet EP-valget 148 

desto mere aktivitet er der sat i gang og også på dette landsmøde er komiteer repræsenteret, som vi 149 

ikke har set nogle år.  150 

Blandt andet har Rina været på korte men tæt besatte ”turneer” flere steder i Jylland og på Fyn ligesom 151 

sekretariatet og komitéudvalget har hjulpet med gennemførelse og oplæg på en række offentlige 152 

møder med rigtig god tilslutning de fleste steder.  153 
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Kampagne og kampagneudvalg 154 

Kampagnebudgettet har i år været ret begrænset, da der spares op til valgkampen næste år, så vores 155 

produktion af materialer har ligeledes været begrænset. Vores største produktion i år har været vores 156 

uddelingsavis, som udkom i 100.000 eksemplarer, og som er blevet uddelt i hele landet. Ligeledes har 157 

vi produceret en løbeseddel med samme tema som er trykt i 100.000 eksemplarer. Til salg i boder på 158 

1.maj, Grundlovsdag mv har vi lavet badge og et siddeunderlag med ”Ud af EU- logoet” på. De har 159 

været meget populære og vi er næsten udsolgt. 160 

 Digitalt har vi lavet to temahjemmesider under Folkebevægelsens hjemmeside. Den ene om EU's 161 

militær og den anden om Daxit. I forbindelse med disse sider arbejder vi i efteråret på at få lavet to 162 

små film om de samme temaer.  163 

Som forberedelse til den kommende parlamentsvalgkamp, har kampagneudvalget arbejdet med 164 

forskellige slogans. Disse blev fremlagt for Landsledelsen, som vedtog sloganet ”Tag magten tilbage”.  165 

Dette slogan kan bruges i forbindelse med alle de politiske områder, som vi vil tage magten over tilbage 166 

fra EU.  167 

Tag magten tilbage: over arbejdsmarkedet, over miljøpolitikken, folkestyret mv. eller slet og ret ”Tag 168 

magten tilbage- Ud af EU” Det viser tydeligt, at vi vil have magten tilbage fra et udemokratisk EU, vi vil 169 

noget andet end de andre partier. For os er det ikke nok at tale om, at EU skal laves lidt om, eller blande 170 

sig lidt mindre, vi vil have magten tilbage, vi vil ud af EU.  171 
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Folk i Bevægelse 172 

Folk i Bevægelse er siden starten af 2017 udkommet fire gange årligt. Formatet er blevet ændret, så 173 

hvert nummer indeholder et tematillæg. Hensigten med denne omlægning var at styrke 174 

baggrundsartikler og analyser, og dermed også gøre bladet mere ”langtidsholdbart”. 175 

Derudover har bladet fortsat sit normale omfang med nyhedsstof, artikler, kalender, debat, etc. 176 

Debatstoffet er ligeledes blevet opprioriteret, idet skiftende gæsteskribenter får mulighed for at 177 

bidrage med klummer om deres syn på EU, herunder det unge segment. Det ’nye’ FIB er blevet 178 

overordentligt positivt modtaget. 179 

Det strategiske sigte med denne omlægning var, at bladet skulle styrke den politiske argumentation 180 

blandt Folkebevægelsens medlemmer, og dermed skabe en mere kvalificeret debat og en større grad 181 

af politisk sammenhængskraft i bevægelsen. 182 

I 2017 omfattede temanumrene: Roma-traktatens 60 årsjubilæum; EU’s militarisering; Optakt til 183 

Landsmøde 2017 og Opfølgning på Landsmøde 2017. I 2018 har tematillæggene omhandlet: 184 

Fremtidens EU; EU og landbrug (bl.a. med bidrag fra Afrika Kontakt og Landbrug & Fødevarer) - og 185 

Optakt til Landsmøde 2018. Der er planlagt et nummer i december som opfølgning på Landsmøde 186 

2018. 187 

Folk i Bevægelse er finansieret af midler fra Europa-nævnet, som har bestemt, at der ikke må bruges 188 

nævnsmidler i EP-valgkampagner. For at undgå at komme i konflikt med disse regler, er det blevet 189 

besluttet, at FIB ikke vil udkomme i 2019 før valget. Efter al sandsynlighed vil der udkomme et kortere 190 

nummer af FIB i juni 2019 som opfølgning på EP-valget. Derefter vil den normale udgivelsesfrekvens 191 

blive genoptaget. 192 

Fagligt Udvalg og Fagligt Nyhedsbrev 193 

Organisatorisk: Det faglige udvalg har 2-3 landsdækkende møder om året. I København afholdes ca 9 194 

møder om året. En del af arbejdet er centreret om BJMF, der har et aktivt EU-udvalg, men også andre 195 

fagforeninger søges inddraget. Til de landsdækkende møder indbydes også de fagforeninger, der er 196 

kollektive medlemmer. 197 

Indhold:  Til de landsdækkende møder får udvalget fat i en god indleder, i det forløbne er har Jakob 198 

Lindblom (FOA-faglige Århus) og Rina Ronja Kari (Parlamentsmedlem) indledt. I Københavnsudvalget 199 

samles der også op om faglige sager mere løbende. Der arbejdes med, hvordan vi får EU debat sat på 200 

dagsorden, og der har været afholdt offentlige møder, blandt andet med Den sociale Protokol på 201 

dagsorden. 202 
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Faglig EU Debat: Det faglige udvalg udgives 4 gange om året. Modtagere får avisen gratis. Kvaliteten i 203 

indhold er hævet væsentlig idet redaktionen siden sidste landsmøde er tilført øget journalistisk 204 

bistand, således at redaktionen planlægger indhold og mulige faglige kontakter sammen med 205 

journalist, mens journalisten gennemfører skrivning og en væsentlig del af ansvaret for de faglige 206 

kommentarer. Redaktionen er med i lay-out og forestår udsendelse til mere end 1000 enkelt personer 207 

og ca 80 fagforeninger, der får tilsendt 20-50 til gratis distribution. 208 

Valgkamp:  Den forestående valgkamp er opstartet i fagligt udvalg foråret 2018. Vi har kigget på listen 209 

med faglige anbefalere omkring afstemning om retsforbeholdet og igangsat en faglig anbefaler liste af 210 

Folkebevægelsen mod EU til Parlamentsvalget 2019.  Aktuelt har vi 40 anbefalere, og navne opdateres 211 

løbende. Det er sværest for os at få faglige i den offentlige sektor til at være med. Endvidere har vi i 212 

samarbejde med Rina gennemgået emner, vi forventer fagligt at sætte fokus på. Vi har besluttet at 213 

arbejde med at uddrage en A-4 side løbeseddel fra Faglig EU Debat som en PDF Fil, som vi vil forsøge 214 

om vores faglige anbefalere kan distribuere, da vi i i 2019 – forud for valget – kun har 2 udgaver Faglig 215 

EU Debat. Der er drøftet faglige kandidater, hvor vi aktuelt kan pege på Ole Nors Nielsen, Erik Bach og 216 

Christian Juhl, men flere forespørges. Der planlægges fagligt møde februar-marts med henblik på 217 

mobilisering, økonomi, kampagne bil med videre. 218 

Ansvarlig for udvalget er Kim Holm. Ansvarlig for Købehavn er Kim bilfeldt BJMF.s EU-udvalg og 219 

ansvarlig for redaktionen er Eva Hallum.  220 
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Beretning fra Internationalt Udvalg 2018 221 

Udvalget har siden seneste landsmøde bestået af: Kit Aastrup, Lave K. Broch, Jakob Buhl, Susanna Dyre-222 

Greensite, Brian Jamieson, Niels Jørgen Bæk Paulsen, Johanne Langdal Rindsig, Jesper Morville 223 

(formand), Ole Nordholm, Luise Hemmer Pihl og Jean Thierry. 224 

Udvalget har siden landsmødet i 2017 haft 6 møder. 225 

Det nordiske alternativ - og andre alternativer 226 

På forslag af IU blev Folkebevægelsens landsledelse og internationale udvalg inviteret på besøg hos 227 

vores norske søsterorganisation Nei til EU i begyndelsen af juni. 228 

Vi hørte om Nei til EUs mange gode - og også de dårlige - erfaringer fra deres kamp imod EU. Vi besøgte 229 

også Stortinget, hvor to af Nei til EUs tidligere ledere arbejder for hhv. Senterpartiet og SV. 230 

Under besøget fik vi også drøftet et nærmere praktisk samarbejde generelt og i forbindelse med det 231 

kommende års EU-parlamentsvalg. 232 

Ved Folkemødet på Bornholm i juni bød Folkebevægelsen i vores telt på et oplæg af næstformanden i 233 

Nei til EU, Olaf Gjerdrem om, hvorfor det er bedre at være uden for EU. 234 

Udvalget har også løbende haft kontakt med vores svenske søsterorganisation Folkrørelsen Nej till EU.  235 

Ved vores møder har udvalget ud over det nordiske drøftet andre eksisterende alternativer til EU, 236 

EFTA, EØS, FN m.m.. Det er planen, at noter om alle disse alternativer vil blive lagt op på FBs 237 

hjemmeside. 238 

Samarbejde med britiske brexit'ere 239 

IU har fortsat nær kontakt med vores samarbejdspartnere i Storbritannien om udviklingen i 240 

forhandlingerne om Brexit. Fra udvalget har ikke mindst Lave bl.a. på sociale medier og i pressen påvist 241 

det totalt skæve i mainstream-mediernes dækning af Brexit. 242 

Også EUs reaktion på Brexit og umiddelbare fremtidsplaner har været et tema i IU. Lave har i Irland 243 

deltaget i debatter om PESCO og EUs militarisering, som mange i det neutrale Irland er modstandere 244 

af. 245 

Det europæiske netværk TEAM 246 

Folkebevægelsens IU arbejder fortsat på at styrke det europæiske netværk TEAM, The European 247 

Alliance of EU-critical Movements. Formand for TEAM er svenske Bengt Åke Berg fra Folkrørelsen. Både 248 

Luise og Lave er med i TEAMs styrelse. 249 
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Hjemmesiden 250 

Der er sket en fortsat opdatering og forbedring af hjemmesiderne og er i perioden blevet kraftigt 251 

opdateret og forenklet så de gerne skulle blive mere brugervenlige. Vi er ikke helt færdige med 252 

arbejdet og der kan fortsat ske ændringer ligesom der selvfølgelig stadig er børnesygdomme. Det 253 

håber vi, I har tålmodighed med. 254 

Digitale nyhedsbrev 255 

Det digitale nyhedsbrev Nyt fra EU-fronten er blevet udsendt kontinuerligt.  Nyhedsbrevet har rummet 256 

den seneste uges nyheder og pressemeddelelser fra Folkebevægelsens hjemmeside, det seneste blog-257 

indlæg fra vores EU-parlamentariker samt de næste 14 dages kalenderaktiviteter. Antallet af 258 

modtagere er til stadighed voksende. 259 

Sociale medier 260 

Facebook & Twitter: Vi var igen aktive på de sociale medier før, under og efter valgkampen, og der blev 261 

købt annoncer, som hjalp os med at vokse. Og til at synliggøre modstanden mod at afskaffe 262 

retsforbeholdet. I dag har Folkebevægelsen over 22.800 ”synes godt om” ca. 22.000 følgere på 263 

Facebook. Dette er en yderligere stigning på ca. i beretningsperioden, som ikke har indeholdt en 264 

afstemning. Der er ingen tvivl om, at Facebook er et vigtigt medie for os. Det samme gælder Twitter, 265 

hvor en hel del journalister følger med i Folkebevægelsens aktiviteter og holdninger.  266 

Derudover er Folkebevægelsen ligeledes til stede på Instagram og Snapchat, hvoraf især sidstnævnte 267 

er rettet mod et yngre publikum. 268 

Tak  269 

Til sidst er der god grund til at sige tak til de mange medlemmer og sympatisører, som har givet en 270 

hånd med i arbejdet for Folkebevægelsen. Det er på grund af jer, at arbejdet lykkes og der er grund til 271 

at se frem med optimisme på den kommende valgkamp, hvor vi igen mødes.  272 


