indkomne FORSLAG
Forslag 1
Til Landsmødets dagsorden:
Udskyd beslutning om valgteknisk samarbejde.
Landsmødet træffer tidligst på Landsmødet i 2018 beslutning om valgteknisk samarbejde.
Begrundelse:
Vi mener, at en beslutning i år vil fjerne fokus fra det væsentlige, nemlig fokus på Brexit/Daxit og skygge for opbygningen af en bevægelse, der skal
sikre størst mulig EU modstand.
Udviklingen i EU går stærkt lige nu og derfor kan samarbejdskonstellationer se anderledes ud i 2018 end nu.
Folkebevægelsen vil ikke have glæde af at låse sig fast nu, så derfor mener vi at beslutningen skal udskydes til næste år.
Forslaget er stillet fra Folkebevægelsen mod EU i Esbjerg.
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Forslag 2
Forslag til Landsmødet fra Folkebevægelsen mod EU i Indre By og på Christianshavn i
København angående valgforbund og tværpolitisk profil.
1.

Landsmødet vedtager, at Folkebevægelsen mod EU’s tværpolitiske profil skal sikres på flere områder. Det gælder såvel politisk som
organisatorisk.

2.

Politisk vedtager landsmødet:
a)
at Folkebevægelsen mod EU’s kamp for demokrati, selvstændighed, et ligeværdigt internationalt samarbejde/alternativer
		
til EU og dansk udtræden af EU skal synliggøres i endnu højere grad end tidligere.
b)
At andre delkampagner ikke må overskygge for disse mål.
3.

Forslag:
Organisatorisk vedtager landsmødet:

a)
		
b)
		
c)
		
d)
		

Folkebevægelsen vil efter næste EU-parlamentsvalg se, om det er muligt at danne en ny tværpolitisk, demokratisk og
EU-kritisk gruppe i EU-parlamentet.
Folkebevægelsen mod EU skal vælge 20 kandidater til EU-parlamentet ved landsmødet i 2018. Disse kandidater skal i så høj
grad som muligt afspejle, at vi er en bred tværpolitisk bevægelse, samt derudover vise bredde ift. f.eks. køn, alder og geografi.
Arbejdet med at finde kandidater fra forskellige sider af det politiske spektrum skal være en prioritet for den kommende
landsledelse.
Folkebevægelsen mod EU skal lave en plakat/annonce op til valget, som viser, at vi har anbefalere fra forskellige folketings
partier (også fra de EU-positive folketingspartier).

Begrundelse:
Vi mener grundlæggende, at det ville have været bedst, hvis Enhedslisten deltog i EU-parlamentsvalget, som en del af Folkebevægelsen mod EU.
Vi har meget svært ved at forstå, hvorfor Enhedslisten vil opstille selvstændigt i en situation, hvor Storbritannien er på vej ud af EU. Vi burde netop
nu stå sammen i en samlet bevægelse for at lave en fælles kampagne for dansk frigørelse af EU. Men nu når beslutningen er truffet i Enhedslisten,
så er vi nødt til at forholde os til den politiske virkelighed.
I Folkebevægelsen mod EU i Indre By og på Christianshavn er der tilhængere og modstandere af et valgforbund med Enhedslisten ligesom andre
steder i landet. Vi kan se både fordele og ulemper med et valgforbund, og vi har derfor forsøgt at finde en løsning, som kan forene os.
Vi har den holdning, at et valgforbund med Enhedslisten har den fordel, at vi undgår stemmespild. Men at det også har den ulempe, at vi kan blive
beskyldt for at være ”Enhedslisten light”. For os er det afgørende, at Folkebevægelsen mod EU fortsat er tværpolitisk og opfattes som tværpolitisk
også i en situation med et evt. valgforbund med Enhedslisten. Det vil blive svært. Vi har derfor lavet dette fælles forslag til, hvordan dette kan sikres.
Vi ønsker, at dette forslag sættes til afstemning på landsmødet før landsmødet tager stilling til forslaget om valgforbund med Enhedslisten.
Vi vil med dette forslag også slå fast, at vi har dygtige og loyale medlemmer af Enhedslisten. Diskussionen om valgforbund må og skal ikke skubbe
disse medlemmer væk fra os. Vi har brug for at stå sammen.
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Forslag 3
I forbindelse med dagsordenspunktet ”Drøftelse af valgforbund” lørdag d. 28. okt. kan
det oplyses, at Skive komiteen, Thy-Mors komiteen og Holstebro-Struer-Lemvig-Ringkøbing-Skjern komiteen har vedtaget at stille følgende forslag:
Det indgår i drøftelserne og beslutningsprocessen, at landsmødet også kan bestemme sig for at udsætte afgørelsen til et senere landsmøde,
f.eks. det næste ordinære landsmøde i 2018.
På vegne af de forslagsstillende komiteer efter bemyndigelse.
Thorkil Sohn, delegeret.

Forslag 4
Ændringsforslag til Folkebevægelsen mod EU’s Idégrundlag, Afsnit 5.

Indsendt af Assens-Komiteen.

Afsnit 5, lyder:
Folkebevægelsen opstiller ikke til indenrigspolitiske valg som organisation, men yder støtte til kandidater, som arbejder på at fremme Folkebevægelsens idégrundlag.
Folkebevægelsen tilstræber og opfordrer til opstilling af flest mulige af sådanne kandidater på alle partilister og fremhæver betydningen af, at
antallet af EU-modstandere i Folketinget er tilstrækkeligt til at kunne hindre vedtagelser om yderligere suverænitetsafgivelse.
Folkebevægelsen bygger på FN’s og Europarådets
menneskerettighedskonventioner, og afviser dermed etnisk diskrimination og politisk undertrykkelse og vold.
----------------------------Vi foreslår en ændring af de to første linjer:
Linje 1: ikke udskiftes med kan.
Linje 2: men udskiftes med og.
---------------------------Ændringen lyder:
Folkebevægelsen kan opstille til indenrigspolitiske valg, som organisation, og yder støtte til kandidater.....
Begrundelse:
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Skal der være en ide med et idegrundlag, så må det handle om en ting: At komme ud af EU!
Formålet for Folkebevægelsen mod EU er at komme ud af EU.
Hvis Folkebevægelsen ikke bliver repræsenteret i det kommende EU-parlament, skal vi indsamle 80.000 underskrifter, i praksis 90.000 grundet
eventuelt ugyldige underskrifter - en totalt umulig opgave.
Vores forsøg på indsamling af underskrifter, til folkeafstemning om udtræden af EU viste, at en sådan underskriftindsamling ikke lader sig gøre.
Spørgsmål er, ønsker vi at komme ud af EU, som vi påstår? Vi overlever ved at have en repræsentant i EU. Vi kommer ikke ud af EU via en repræsentant i EU.
Hvis vi virkeligt ønsker at komme ud af EU og genskabe et Danmark med nærdemokrati, så kan det kun lade sig gøre ved at opstille til Folketinget
- det kræver kun 20.000 stillere. Husk, opstilling til EU-parlamentet kræver mindst 80.000 stillere.
At opstille til Folketinget er at leve op til Folkebevægelsens formålsparagraf: At komme ud af EU.
Vi har tre valgmuligheder:
1 - Vi kommer ikke ind i EU-parlamentet og Folkebevægelsen mod EU dør.
2 - Vi kommer ind i EU-parlamentet og kan holde vores årsmøder de næste fem år. Det bringer os ikke ud af EU.
3 Vi deltager aktivt i politik, og vil kun pege på det parti, der sikre os en folkeafstemning om udtræden af EU inden for to år. Altså en tværpolitisk
holdning!
Vi bør forsat være en tværpolitisk bevægelse, som altid har ageret og været politisk, i samtlige afstemninger om EU. Derfor er det ulogisk, at vi
opstiller til EU-parlamentet, men ikke til det danske parlament.
HUSK: Vi kom ind i EU ved en folkeafstemning. Vi kan kun komme ud af EU, ved en folkeafstemning, udskrevet af det danske folketing!
Derfor må vi stå inde for vores budskab og navn, træde i karakter og tage ansvar!
Hvad skabte succes i England? UKIP tog ansvaret og gik ind i politik. Via aktiv politik kom de i langt højere grad til orde. De udspillede deres egen
rolle med bragende succes.
I Spanien ser vi Po demos og i Italien 5-stjernebevægelsen.
UKIP, 5-stjernebevægelsen og Podemos har forskellige politiske dagsordner, men et fældes mål - ud af EU.
Folkebevægelsen mod EU skal naturligvis opstille med sin egen dagsorden, men med samme mål - ud af EU!
Synlighed: At opstille til kommunalvalg kræver kun 25 stillere. En opstilling vil komme bag på alle og skabe stor opmærksomhed. Stor opmærksomhed er lig Synlighed.
Lokalaviserne nægter at modtage debat-breve om EU.
Et JA til forslaget vil åbne for lokalavisernes spalter.
Et JA til forslaget vil give adgang til kommunalvalgets debatmøder.
Et JA til forslaget vil give adgang til kommunens afslutningsdebat på TV2’s lokal TV.
Et JA til forslaget er et JA til Synlighed. Synlighed skaber interesse, interesse giver mange nye medlemmer, mange nye medlemmer giver flere stemmer ved EU-parlamentsvalget.
Stemmetallet ved EU-parlamentsvalget i 2014 gav et medlem i EU-parlamentet. Et medlem er lig med 13 til 15 medlemmer i Folketinget.
Et NEJ til forslaget er muligvis en nedlæggelse af Folkebevægelsen.
I værste fald en forbliven i EU! Stem JA!
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Forslag 5
Forslag til landsmødebeslutning 2017
”Hovedslogan for Folkebevægelsens arbejde i den kommende landsmødeperiode er:
Ud af EU”
Dette slogan er enkelt, det er aktuelt og det er sandt.
Det giver Folkebevægelsen en helt nødvendig klar profil. Ingen andre partier bruger denne parole.
Beslutningen om et hovedslogan udelukker på ingen måde andre vigtige slogans.
Lisbet Bonde
medlem af Herlevkomiteen

FORSLAG 6
Forslag til landsmødebeslutning 2017
”Der oprettes et webbaseret internt debatforum, som er åbent for alle Folkebevægelsens medlemmer. Det skal være klar den 1.4.18.”
Der er 2 væsentlige årsager til at Folkebevægelsen har eksisteret så flot i de mange år – trods hån og pression fra medier og partier:
Dels at vi har fastholdt vores grundlæggende ide, det som samler os på tværs, at målet er at komme ud af EU.
Dels at der er et udpræget medlemsdemokrati.
Dette demokrati skal vi værne om, og meget gerne udvide med at der kan føres en demokratisk debat løbende mellem landsmøderne.
Lisbet Bonde
medlem af Herlevkomiteen
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Forslag 7
Forslag til Landsmødet i Århus den 28.-29. oktober 2017.
Jeg foreslår, at vi bruger alle vores kræfter på en aktionsform med gennemslagskraft til at komme ud af EU.
Begrundelse:
Vores indsamling gik i stå på et tidspunkt, hvor det var forholdsvis nemt at samle underskrifter efter det britiske BREXIT. Hvorfor? Fordi de høje
herrer i EU afledte vores opmærksomhed ved at søsætte TTIP, CETA, som Danmark er imod, samt på det seneste et forslag fra den franske præsident
Macron om en EU-hær, fælles militærbudget, som vores land er undtaget fra, for at flytte vores opmærksomhed og kræfter til at kæmpe mod disse
frihandelsaftaler, samtidig med at EU hurtigt startede en skræmmekampagne i medierne med det formål at berette om, hvor dårligt det gik for
briterne nu, for at gøre os modløse og desuden har sat speederen i bund for et Europas Forenede Stater, før andre EU-lande får samme idéer som
Storbritannien.
Lad os lade være med at falde for disse prokuratorkneb og i stedet holde os målet for øje: Vi vil og skal ud af EU!
Hellen Gade
Rødovre

Forslag 8
Landsmøde Folkebevægelsen mod EU 28.-29. oktober 2017
Forslag:
Den nye landsledelse udarbejder en plan for at styrke Folkebevægelsen i udkantsområderne. Der afsættes midler og aktivistressourcer til at danne facebookgrupper, nye komiteer og aktiviteter i disse områder. I valgkampen i 2019 skal vores tilstedeværelse i udkantsområderne have fokus.
Begrundelse:
I disse år ændrer EU-modstanden karakter. I de traditionelle højborge, som f.eks. Nørrebro og Vesterbro falder antallet af EU-modstandere, de unge
veluddannede er tilhængere af EU. Til gengæld øges modstanden i udkantsområder, hvor man mærker nedskæringspolitikken direkte.
Erfaringer fra Brexit-afstemningen og valget i USA viser, at man kan nå meget langt ud med facebookgrupper.
På vegne af
Komiteerne i Valby og Sydvest
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forslag 9
Forslag til landsmødet i Folkebevægelsen mod EU, oktober 2017:
Folkebevægelsen mod EU vil i den kommende periode organiserer en ”Ud af EU-kampagne” som en hovedprioritet.
Begrundelsen
EU er i øjeblikket på vej til at tage de næste store skridt frem mod deres drøm om en stadig snævrere Union. Derfor det vigtigt at fokuserer på de
store linjer i EU-modstanden, og gøre alt hvad vi kan for at sikre at alle vores gode argumenterne for at Danmark melder sig UD AF EU når ud til hele
den danske befolkning.
En kampagne hvor hele organisationen har fokus på vores politiske hovedmål, og viser Folkebevægelsen som den samlende bevægelse for EU-modstandere på tværs af hele landet og det politiske spektrum. Kampagnen vil samtidig kunne mobilisere nye kræfter og vinde nye medlemmer.
Forslaget stilles bl.a. i forlængelse landsledelsens Politiske Beretning hvor den bl.a. skriver:
”Med den britiske beslutning om en udmeldelse af EU er den mulighed for første gang i årtier blevet en reel del af den danske debat. Det kan godt
være, at mange/de fleste afviser ideen pt. - men den er på lystavlen!
For Folkebevægelsen handler det nu om at fastholde EU-frigørelsen som en realistisk mulighed, samt, og det er ikke uvæsentligt, at arbejde for, at
stadig flere danske vælgere ønsker at Danmark skal følge Storbritannien ud af EU.”
Franz Krejbjerg
Århus

forslag 10
Forslag til Landsmødet 28.okt 2017
Der udarbejdes en pjece/løbeseddel om EU og unge, om hvorfor det er vigtigt at organisere sig.
Der kan evt. tages udgangspunkt i pjecen ”EU ud af Universiteterne”.
Hvis der ikke er penge til en tryksag, så bare på en fil. Komiteerne har så mulighed for selv at hente den til selvprint.
Begrundelse:
Vi har brug for at flere unge organiserer sig i Folkebevægelsen mod EU - det er deres fremtid det gælder. En løs uforpligtende organisering som Ropa,
kan kun være et supplement.
Forslagsstiller:
Indre By/Christianshavns komiteen Folkebevægelsen mod EU.
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