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Organisatorisk beretning 2016-17 1 

 2 

Denne beretningsperiode er, ligesom for beretningsperioden forud, på godt 11/2 år. 3 

 4 

Med den fra EU-tilhængerside selvskabte usikkerhed omkring retsforbeholdet og hele debatten 5 

efter vores flotte nej til at afskaffe forbeholdet, viser det, at Folkebevægelsen hele tiden skal være 6 

klar til nye folkeafstemninger. Hertil kommer, at det det britiske Brexit – efter Folkebevægelsens 7 

mening – burde være fulgt af, at danskerne fik mulighed for at tage stilling til EU-medlemsskabet.  8 

 9 

Der har ikke været folkeafstemninger i denne periode, men hele tiden viser debatten at de kan 10 

komme og vi skal være klare og offensive. 11 

 12 

Økonomi 13 

En forudsætning for gode afstemnings-og valgresultater er en god økonomi. Vi har skullet 14 

genskabe et sundt økonomisk fundament efter valgkampen 2014 – fortsat uden at stoppe 15 

aktiviteten i organisationen. Hertil kommer opsparing af midler til at føre en brag af en valgkamp 16 

op EU-parlamentsvalget i 2019 eller – hvis de skulle komme – folkeafstemninger. 17 

 18 

Især på grund af den store offervilje sig hos medlemmer og venner også i denne periode er vi nu 19 

nået til det trin, hvor indsamling af midler handler om at bygge en opsparing op til de kommende 20 

valgkampe ikke til at lukke huller. Vi kan nu koncentrere os om at indsamle midler til kommende 21 

parlamentsvalg og eventuelle afstemninger. 22 

 23 

Dette kan styrkes ved også at sørg for at gennemføre anbefalingerne fra ”Hvor skal vi hen?” 24 

gruppen m.h.t. månedlige kontingentindbetalinger, donorknap på vores hjemmeside og sociale 25 

medier samt overveje salg af annoncer. 26 

 27 

Det kræver en fortsat stram og kontrolleret økonomisk styring, men tak skal alle have, som bidrog 28 

– også til dette. 29 

 30 

Åbne møder i forbindelse med 2-dages landsledelsesmøder 31 

I forbindelse med 2-dages landsledelsesmøder har vi fortsat med åbne seminarer for de alle 32 

interesserede med særlige invitationer til de kollektive medlemmer og komiteerne.  33 

 34 

Den 21. maj 2016 holdt vi et åbent møde med oplæg af formand for det norske Nei til EU's 35 

internationale udvalg Helle Hagenau. Helles fortalte om den britiske folkeafstemning, Camerons 36 

aftale og mulighederne for Danmark og Norge efter Brexit.  37 

 38 

Den 25. august 2016 holdt vi TTIP-konference på Christiansborg: ”Hvad betyder handelsaftalerne 39 

TTIP, TISA og CETA for Danmark og hvad gør vi ved det?” 40 

Konferencen skete i samarbejde med en lang række organisationer: Corporate Europa 41 

Observatory, TTIP-Netværket i Danmark, Afrika Kontakt, Greenpeace, Mellemfolkeligt Samvirke, 42 
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Det Økologiske Råd, PROSA, FOA, LFS, 3F København, 3F BJMF og var ikke blot velbesøgt men gav 43 

en god debat om temaerne ”Hvad er problemet?”, ”Hvordan gør vi handelsaftalerne relevante for 44 

flere?” og ”Hvad gør vi ved problemet?”. 45 

 46 

Den 7. januar 2017 stod Europol på dagsordenen med oplæg af Henrik Bang Andersen om 47 

reformen af Europol og Søren Søndergaard om Danmarks aftale og dermed fremtidige forhold til 48 

Europol. Hertil en indføring i hvordan Europol rent praktisk fungerer. 49 

 50 

Den 10. maj 2017 havde vi inviteret Europabevægelsens næstformand Jens Boe Andersen til en 51 

debat med MEP Rina Ronja Kari om situationen efter Brexit. 52 

 53 

Den 26. august 2017 var temaet ”EU's militarisering med indlæg af MEP Rina Ronja Kari, 1. suppl. 54 

til EP Lave Knud Broch begge Folkebevægelsen mod EU; hertil Edward Horgan fra Peace and 55 

Neutrality Alliance, Irland og Fredrik S. Heffermehl, Nobel Peace Price Watch, Norge. 56 

 57 

Møderne har været velbesøgte – også i år- og det giver klart en ekstra dimension til ll-møderne 58 

samtidig med, at vi får grundigere vendt en række temaer og vi er udadvendte. 59 

 60 

Organisatoriske mål – og det nåede vi. 61 

 62 

Flere nye medlemmer 63 

Kampagner sætter altid gang i nyindmeldelser. Men alligevel har vi i denne periode uden 64 

afstemninger eller valg nået mere end 450 nyindmeldelser. Vi har bl.a. kompenseret for de 65 

manglende afstemninger med hverveopslag på bl.a. face-book, når vi har taget politiske initiativer 66 

for eksempel i forbindelse med Rina Ronja Karis kritik af manglende kontrol og offentligt regnskab 67 

med parlamentarikernes omkostningsgodtgørelser – de såkaldte blyantspenge. 68 

 69 

Det giver gode resultater og vi har nu ca. 3400 individuelle medlemmer og 20 kollektive 70 

medlemmer. 71 

 72 

Medlemmer kommer primært, når der en politisk anledning til at engagere sig og melde sig ind. 73 

Det viser rytmen i indmeldelser ganske klart.  74 

 75 

Derfor skal vi alle – komiteer, kollektive og individuelle medlemmer - naturligvis udnytte de 76 

muligheder for at skaffe nye medlemmer, som opstår og ikke mindst integrere arbejdet med 77 

medlemshvervning i alle vore aktiviteter. Det betyder også, at medlemshvervning ikke skal stå 78 

alene, men kampagner med det formål skal ses i sammenhæng med politiske debatter og 79 

kampagner, hvilke jo opstår med jævne mellemrum. Men selvfølgelig skal man udnytte alle 80 

muligheder for at hverve nye medlemmer også i dagligdagen. Mulighederne er blot større under 81 

kampagner eller i sammenhæng med kampagner. 82 

 83 
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Vores næste opgave i denne sammenhæng bliver så at fastholde de nye medlemmer, give dem 84 

lyst til at fortsætte som medlemmer og ikke mindst blive aktive i større tal end nu. Det kræver en 85 

stor indsats i medlemspleje og aktivering fra den centrale organisation såvel som fra komiteerne. 86 

Den indsats skal vi konkretisere i det fremtidige arbejde. 87 

 88 

Den udarbejdede analyse over komiteernes aktivitetsniveau skal her danne grundlag for arbejdet 89 

med at aktivere flere områder og medlemmer – således som det anbefales i ”Hvor skal vi hen?” 90 

rapporten, som blev vedtaget på seneste landsmøde. 91 

   92 

Der skal lægges endnu mere arbejde i ikke blot regionale samarbejder og ændring af 93 

komitéstrukturen, så inaktive komiteer sammenlægges med andre komiteer eller der findes nye 94 

arbejdsformer, netværkslignende og lignende, som kan arbejde på tværs af komitéerne f.eks. med 95 

politiske emner eller udveksle ideer eksempelvis på de sociale medier. Det kan inddrage flere 96 

medlemmer i arbejdet end det er tilfældet i dag og det kan danne grundlag for etablering af en 97 

model for at diskutere og vedtage politik på enkeltsagsområder. Øverste politiske målsætning er 98 

fastslået uantastet stadig dansk udmeldelse af EU. 99 

 100 

Sygdom på sekretariatet og dermed merforbrug til vikartimer har imidlertid i første omgang 101 

bremset mulighederne for at finde nye sekretariatstimer til at støtte og opbygge komiteerne. Til 102 

gengæld har komitéudvalget været mere aktive.  103 

 104 

Istedetfor landsmøde i oktober 2016 afholdt vi ”Alternativkonferencen” som en politisk 105 

konference. Vi mangler stadig at tage en endelig bedømmelse af fordele og ulemper ved 106 

landsmøder hvert andet år frem for hvert år, som anbefaledes i ”Hvor skal vi hen?”-rapporten, 107 

men denne politiske konference er en vigtig del af erfaringsgrundlaget i Landsledelsens 108 

bedømmelse af dette. 109 

 110 

 111 

Folkebevægelsens organisatoriske status?  112 

 113 

a. Landsledelsen og forretningsudvalget 114 

Arbejdet er fortsat i ledelsen, hvor landsledelsen har taget de mere overordnede 115 

debatter – politiske såvel som organisatoriske, mens forretningsudvalget har været 116 

den daglige ledelse og haft ansvar for at udføre beslutninger fra landsledelsen i 117 

detaljer ligesom fu har kunnet træffe hurtige beslutninger i lls sted på områder, der 118 

ikke krævede, at hele ll skulle tage stilling eller som blev uddelegeret til FU, der jo 119 

også i det daglige arbejde koordinerer arbejdet. 120 

 121 

Landsledelsen har i perioden holdt 12 møder i perioden (inkl. det planlagte møde i 122 

forbindelse med dette landsmøde). Det har været 6 2-dages møder og 6 1-dags 123 

møder.  124 

 125 
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FU har holdt 16 møder – hertil 6 korte møder i forbindelse med 2-dages 126 

landsledelsesmøder.  127 

 128 

b. Sekretariatet i København 129 

Landssekretariatet havde fortsat 2 fuldtidsansatte i form af Lave K. Broch og Poul 130 

Gerhard Kristiansen. Lave som organisationssekretær og kampagnekoordinator og 131 

Poul Gerhard som landssekretær og bogholder samt Mille Simonsen som 132 

studentermedhjælp 15 timer om ugen. Mille kom imidlertid i fuldtidsjob fra medio 133 

april i år. I stedet er Ann-Selena Lindenskov Cailloux blevet ansat som 134 

studentermedhjælp 12 timer ugentligt fra medio august i år fortsat med fokus på 135 

ungdomsarbejde, men også med opgaver i det løbende sekretariatsarbejde. 136 

 137 

Da landssekretæren har været sygdomsramt i længere perioder har Allan 138 

Vesterlund været vikar i 2 perioder 2016-17. Heldigvis havde Allan et godt kendskab 139 

til Folkebevægelsen i forvejen og han er nu assistent for vores MEP Rina Ronja Kari.   140 

 141 

Ligeledes har Jan Vogel fortsat været ansat i en deltidsstilling 2 dage om ugen i 142 

Tordenskjoldsgade og 1 dag, som en del af sit job, også fortsat sendt radio fra 143 

Albertslund.   144 

 145 

c. De kollektive medlemmer 146 

Antallet af kollektive medlemmer – politiske partier, fagforeninger og faglige klubber 147 

– har i den forløbne periode været stabilt.  148 

Vi har fortsat arbejdet på at inddrage vores kollektive medlemmer i arbejdet gennem 149 

tilbud om åbne møder i forbindelse med vores 2-dages ledelsesmøder. Vi vil gerne 150 

inddrage organisationerne endnu mere.  151 

 152 

 153 

d.Komiteudvalget og komiteerne 154 

Komiteudvalget har det forgangene år afholdt regelmæssige møder. De fleste af 155 

dem har været centralt placeret i Odense. Da vi heldigvis har medlemmer fra flere 156 

steder i landet passede Odense godt for de fleste.  157 

Da der de senere år har været efterspurgt materialer hvori komiteer kan hente råd 158 

og vejledning, blev der udarbejdet en håndbog til komiteerne, vi håber at denne 159 

kan være en hjælp i det daglige arbejde med de lokale komiteer. Håndbogen vil 160 

løbende blive opdateret, så hvis man får nye gode ideer som man mener at andre 161 

komiteer vi kunne drage nytte af, er man velkommen til at kontakte udvalget. 162 

Komiteudvalgets e-mail er komiteudvalg@folkebevaegelsen.dk  163 

 164 

Komiteudvalget har endvidere forsøgt at hjælpe komiteerne, med at komme i gang 165 

med de sociale medier. Med fokus på Facebook afholdt vi med hjælp fra de lokale 166 
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komiteer to møder: et i Kolding og et i København, hvor Folkebevægelsens 167 

presserådgiver Freja Wedenborg var oplægsholder.  168 

Et af vores vigtigste formål er at hjælpe komiteer, som har svært ved at få gang i 169 

noget lokalt. Vi har med vilje valgt at fokusere på steder i landet, hvor vi har set en 170 

mulighed for at komme i gang med noget, hvor vi i forvejen havde nogle medlemmer 171 

som vil i gang med noget, eller steder hvor vi med et medlemsmøde mente vi ville 172 

kunne få gang i noget.  173 

 174 

Blandt steder hvor komiteudvalget har lavet en aktiv indsats kan nævnes Middelfart, 175 

Sønderjylland (Aabenraa), Ringsted, Rudersdal (Birkerød) og Frederiksberg..  176 

 177 

Lad det være sagt med det samme at, det har været med svingende succesrate og en 178 

lokalkomite ikke bliver levedygtig ved et enkelt opstartsmøde. Derfor vil vi i udvalget 179 

forsat have fokus på de komiteer vi har haft fat i for at hjælpe dem videre, og der vil 180 

blive taget fat endnu flere steder det kommende år. Men såvel 181 

Sønderjyllandskomiteen som Rudersdal komiteerne er blevet genoprettet. 182 

 183 

 184 

 185 

Kampagne og kampagneudvalg 186 

I Folkebevægelsen mod EU’s årsplan fra landsmødet i marts 2016 blev det slået fast, at ”frem til 187 

23. juni bliver den væsentligste politiske opgave at fokusere på situationen i Storbritannien”. 188 

 189 

Folkebevægelsen mod EU gjorde det på flere måder. Allerede på landsmødet blev der sat fokus på 190 

Brexit ved tildeling af træskopris til den britiske labourpolitiker og EU-modstander Kelvin Hopkins. 191 

Kelvin havde gjort sig fortjent af denne pris for sin utrættelige kamp mod EU gennem mange 192 

årtier. Og der blev startet en underskriftsindsamling for en dansk folkeafstemning om EU-193 

medlemskabet. Men vi hjalp også vores britiske venner konkret i deres kampagne i Storbritannien.  194 

 195 

Repræsentanter for Folkebevægelsen blev sendt til debatmøder og gadeuddeling i Storbritannien. 196 

Vi deltog i interviews med britiske, danske og internationale medier om Brexit, og vi hjalp aktivt 197 

den EU-kritiske paraplyorganisation TEAM med at arrangere en konference i London 12 dage før 198 

den britiske folkeafstemning. Fra denne konference fik vi lavet youtube-videoer, som blev delt på 199 

sociale medier før den britiske afstemning. Vi var desuden repræsenterede i London på selve 200 

valgaftenen ved Lave K. Broch, Johanne Langdal Kristiansen og Lars Rindsig. At vi hjalp vores 201 

britiske venner i denne vigtige kamp har givet os stærkere relationer til forskellige EU-202 

modstandere i Storbritannien, og det er til gavn for hele vores bevægelse. Efter Brexit-203 

afstemningen  204 

 205 

I forhold til underskriftsindsamlingen, så blev der samlet ind både på nettet og med 206 

underskriftslister. Der blev lavet et argumentationspapir og vejledning til hvordan man kunne 207 

støtte kampagnen; et skilt til deling på sociale medier med teksten ”jeg vil også stemme”; opslag 208 
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på Facebook, en særlig underside på hjemmesiden; en løbeseddel i marts i 100.000 eksemplarer 209 

med overskriften ”Vi vil også stemme”; en folder i samarbejde med EUD i et oplag af 100.000 stk.; 210 

vi arrangerede 21. maj 2016 et åbent møde med fokus på Brexit i forbindelse med LL-mødet og vi 211 

lavede en ny løbeseddel efter den britiske folkeafstemning med overskriften ”DAXIT: Følg briterne 212 

ud af EU” i 100.000 stk. I samarbejde med GUE/NGL blev der lavet en annonce til Ekstrabladet 213 

mobilhjemmeside i juni 2016.  214 

 215 

Underskriftindsamlingen var en god anledning til at Folkebevægelsens frivillige har kunnet 216 

diskutere EU med danske vælgere. Det lykkedes at samle 14.200 underskrifter ind og de blev 217 

afleveret den 18. november 2016 til Folketinget sammen med et brev til formanden for 218 

Folketingets Europaudvalg, Erik Christensen. 219 

I brevet, som er skrevet af landssekretær Poul Gerhard Kristiansen og kampagnekoordinator Lave 220 

K. Broch, står der bl.a.: 221 

”Afstemningen om retsforbeholdet sidste år viste, at et flertal af danskerne ikke ønsker mere magt 222 

til EU. 223 

Alligevel har EU gennem årene fået stadig mere magt og har i dag indflydelse på hovedparten af al 224 

lovgivning herhjemme. 225 

Det gælder på centrale områder som miljø, velfærd og udenrigspolitik. Vores finanslove skal et 226 

smut forbi EU, inden de kan vedtages i Folketinget. 227 

På arbejdsmarkedet har EU-domstolen åbnet op for forringelser af faglige rettigheder og udbredt 228 

social dumping, og på miljøområdet kan vi ikke forbyde farlige stoffer, når de er godkendt i EU. 229 

Udenrigspolitisk begrænser EU-medlemskabet Danmarks muligheder internationalt. 230 

Uden for EU har vi derimod friheden til at bestemme selv. Kort sagt, vi genvinder demokratiet. 231 

Folkebevægelsen mener derfor det er på tide, at vi på linje med Storbritannien afholder en 232 

folkeafstemning om EU-medlemskabet.” 233 

 234 

Alle de mange frivillige, der har gjort en indsats i underskriftsindsamlingen skal have en stor tak. 235 

Det var ikke en nem opgave at samle ind samtidigt med at mange af medierne bragte 236 

skræmmehistorier om Brexit. Noget som i øvrigt er fortsat. Men det viser, at vores arbejde er 237 

vigtigt og ikke mindst arbejdet med alternativer. Det var også derfor at Folkebevægelsen afholdt 238 

en velbesøgt alternativ-konference i oktober 2016 og lavede opfølgning af denne konference i Folk 239 

i Bevægelse.  240 

Kampen for en dansk folkeafstemning og dansk udtræden af EU er også fortsat efterfølgende. I 241 

januar i år lavede vi en uddelingsavis med overskriften ”Følg briterne ud af EU” og en forside 242 

illustration med to skilte: et i retning af Daxit og et i retning af EU. Avisen blev bl.a. støttet af Den 243 

almennyttige Fond af 15. december 1968. Derudover lavede vi i april i år klistermærker, visitkort 244 

og endnu en løbeseddel med fokus på Daxit og at tage magten tilbage. Løbesedlen blev trykt i 245 

100.000 eks. Der er også blevet laet badges bl.a. med Daxit-illustration.  246 

 247 

Sven Skovmand har desuden skrevet en pjece med overskriften ”EU koster Danmark penge”. 248 

Pjecen giver er modsvar i forhold til den opfattelse, at det er en økonomisk fordel for Danmark at 249 
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være med i EU. Pjecen er trykt i 5.000 eks. og er bl.a. blevet sendt ud til Folkebevægelsens 250 

medlemmer.  251 

 252 

Et andet vigtigt spørgsmål var at nejet fra folkeafstemningen om retsforbeholdet skulle forsvares. I 253 

Folkebevægelsen havde vi længe fremhævet, at det var meget realistisk, at Danmark kunne få en 254 

mellemstatslig samarbejdsaftale med Europol når EU’s politimyndighed blev overstatslig. EU-255 

tilhængerne havde dog tordnet imod dette og de påstod, at det kunne tage mange år at lave en 256 

aftale og det ikke var sikkert, at Danmark som EU-medlem kunne få en mellemstatslig aftale.  257 

 258 

Vi var derfor ikke sikre på om regeringen ville respektere danskernes nej eller om de arbejdede for 259 

en ny dansk folkeafstemning. Rina Ronja Kari og Lave K. Broch skrev derfor på vegne af 260 

Folkebevægelsen mod EU i september 2016 et åbent brev til statsminister Lars Løkke Rasmussen, 261 

hvor de stillede forskelige spørgsmål til statsministeren angående indsatsen for at få en 262 

mellemstatslig samarbejdsaftale med Europol. Brevet kan læses i sin helhed her: 263 

http://www.folkebevaegelsen.dk/IMG/pdf/abent_brev_til_lars_lokke_rasmussen_folkebevaegels264 

en_mod_eu-2.pdf 265 

 266 

Efter at brevet blev sendt gik der kun et par måneder før det stod klart, at Danmark formentlig 267 

kunne få en såkaldt operationel aftale med Europol, der giver adgang til personoplysningerne i 268 

Europols database og at dansktalende Europol-ansatte skal sikre Danmark hurtig adgang til data 269 

og som sagt holdt Folkebevægelsen  i januar 2017 et åbent møde i forbindelse med LL-mødet om 270 

den danske Europol-aftale med oplæg Søren Søndergaard og Henrik Bang Andersen. Den 1. maj i 271 

år trådte Danmark ud af Europol og sejren fra folkeafstemningen om retsforbeholdet må derfor 272 

siges at være i hus. Der blev derfor lavet en særlig video til brug på de sociale medier med klip 273 

hvor forskellige EU-tilhængere påstår, at vi ikke kan få en mellemstatslig aftale.  274 

 275 

Folkebevægelsen mod EU har også i perioden været engageret i arbejdet mod udemokratiske 276 

handelsaftaler (TTIP, TISA, CETA osv.). Vi engagerede os i det tværpolitiske Stop Ceta-netværk, 277 

hvor Jesper Morville repræsenterede os og vi deltog i den store  demonstration mod CETA, hvor 278 

Rina Ronja Kari talte. 279 

 280 

Vi fik fremstillet en løbeseddel, som blev uddelt mange steder. Det var en løbeseddel, som vi dels 281 

trykte selv dels som blev hentet ned fra nettet af komiteer eller enkeltpersoner, som så selv kunne 282 

trykke den. Derfor er det heller ikke muligt at give et præcist antal uddelte. 283 

Hvor skal vi hen? 284 

På landsmødet 2016 vedtoges handlingsplanen fra ”Hvor skal vi hen?” gruppen med en række 285 

anbefalinger både politiske, organisatoriske og økonomiske samt kommunikatoriske. På andre 286 

punkter kan man se hvor langt vi har nået m.h.t. de vedtagne anbefalinger. 287 

Folk i Bevægelse 288 

Folk i Bevægelse er udkommet med 6 numre i 2016 5 numre efter seneste landsmøde og 3 numre 289 
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i 2017. Fra årsskiftet er der sket ikke blot en ændring af udgivelseshyppighed, men så sandelig 290 

også af indholdet. Formatet ligeledes, således at FIB siden første nummer i 2017 nu også 291 

indeholder et tillæg, som behandler særlige temaer i dybden. Disse temaer har bl.a. omfattet EU-292 

traktaterne og militariseringen af EU. Samtidig, så lægger bladet endnu mere vægt på at give 293 

kommentarer og baggrund ikke blot til initiativer og debatter i EU-parlamentet, men også de 294 

tilsvarende i Danmark. Håbet er også – udover en bedre baggrundsorientering for vores 295 

medlemmer og andre læsere – at bladet vil indgå i komiteernes udadvendte arbejde i endnu 296 

højere grad end det hidtil er sket.  297 

Der vil således løbende være en udgivelse med aktuelle kommentarer og Folkebevægelsens 298 

holdninger. – Bladet bliver – udover medlemmerne sendt til presse, folketingsmedlemmer, 299 

uddannelsessteder – seminarier, gymnasier, højskoler mm, biblioteker, fagforeninger og 300 

meningsdannere. Men derudover trykkes bladet altid i et ekstraoplag og komiteerne er velkomne 301 

til at lægge bestilling ind på et antal ekstra numre. 302 

Numrene har naturligvis været præget af de temaer, som har været aktuelle. Brexit og startskud 303 

på indsamlingen af underskrifter for en dansk folkeafstemning – et Daxit.  Senere naturligvis 304 

fyldige kommentarer til det positive britiske Brexit. I forlængelse af det naturligvis gennemgående 305 

en demokratidebat og – kritik af EU samt naturligvis en fyldig dækning af Folkebevægelsens 306 

alternativkonference. Udmeldelse har fyldt meget – naturligt nok. 307 

Europol og retligt samarbejde har været et tema sammen med TTIP, TISA og CETA alt efter, hvad 308 

der var oppe. Hertil kommer social dumping, udstationering og andre faglige kampe mod EU, 309 

skatteunddragelse og skattely, magtforholdene i EP, flygtninge samt EU's militarisering og nu 310 

senest EU's betydning for kommunernes beslutninger og budgetter. Nogle af de temaer, som også 311 

har været oppe på de debatarrangementer, som er blevet gennemført. 312 

Videre – ikke mindst en kritik af EU-politikernes økonomiske gøren og laden uanset om vi taler om 313 

lobbyisme eller EU-topfolks overgang direkte til lukrative poster eller den manglende kontrol af 314 

brugen af f.eks. omkostningsgodtgørelser – de såkaldte blyantspenge og især den manglende 315 

kontrol med disse midler. 316 

Og gennemgående har der været en klumme, hvor unge fortæller om deres EU-modstand, en 317 

gæsteklumme, omtaler af en række aktiviteter i komiteerne og ikke mindst veloplagte 318 

tegneseriestriber fra Jørgen Bitsch.  319 

 320 

Fagligt Nyhedsbrev 321 

Det faglige Nyhedsbrev har udkom med 3 numre i 2016 efter landsmødet i marts 2016 og er 322 

udkommet med 3 numre foreløbigt i 2017. Normaloplaget er på 4000 mens det nummer, som 323 

udkom til 1. maj og hvoraf de fleste uddeles her kom i et oplag på 20.000.  324 
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Fagligt Nyhedsbrev er information og debat direkte til fagligt interesserede og har oplevet også i 325 

denne periode oplevet en fremgang i individuelle abonnenter, så den nu udsendes direkte til 326 

næsten 1000 abonnenter. Hertil kommer, at det udsendes i portioner på 20 eller 50 til 327 

fagforeninger mv efter aftale. Resten uddeles som beskrevet ovenfor.  328 

Der er altså tale om en god gænge for nyhedsbrevet og der er interesse for at få information – 329 

også fra os. I øjeblikket arbejdet redaktionen med en lay-outmæssig fornyelse. 330 

Hjemmesiden 331 

Folkebevægelsens og vores EU-parlamentarikers hjemmesider er fortsat et godt og velbesøgt 332 

udgangspunkt for vores aktiviteter på internettet. Stort set hver dag er der aktuelle nyheder om 333 

EU og EU-modstanden, som bl.a. kan inspirere til læserbreve eller indlæg andre steder. 334 

 335 

Hjemmesiderne er i perioden blevet kraftigt opdateret og forenklet så de gerne skulle blive mere 336 

brugervenlige. Der er selvfølgelig stadig børnesygdomme, men I er velkomne til at give 337 

kommentarer og forslag til forbedringer. 338 

 339 

 340 

Digitale nyhedsbrev 341 

Det digitale nyhedsbrev Nyt fra EU-fronten er blevet udsendt kontinuerligt.  Nyhedsbrevet har 342 

rummet den seneste uges nyheder og pressemeddelelser fra Folkebevægelsens hjemmeside, det 343 

seneste blog-indlæg fra vores EU-parlamentariker samt de næste 14 dages kalenderaktiviteter. 344 

Antallet af modtagere er til stadighed voksende. 345 

 346 

Sociale medier 347 

Facebook & Twitter: Vi var igen aktive på de sociale medier før, under og efter valgkampen, og der 348 

blev købt annoncer, som hjalp os med at vokse. Og til at synliggøre modstanden mod at afskaffe 349 

retsforbeholdet. I dag har Folkebevægelsen over 22.300 ”synes godt om” på Facebook. Dette er en 350 

yderligere stigning på ca. i beretningsperioden, som ikke har indeholdt en afstemning. Der er ingen 351 

tvivl om, at Facebook er et vigtigt medie for os. Det samme gælder Twitter, hvor en hel del 352 

journalister følger med i Folkebevægelsens aktiviteter og holdninger.  353 

Derudover er Folkebevægelsen ligeledes til stede på Instagram og Snapchat, hvoraf især 354 

sidstnævnte er rettet mod et yngre publikum. 355 

 356 

Større events  357 

 358 

Folkebevægelsen mod EU´s alternativ-konference  359 

Den 29. oktober 2016 holdt vi som bebudet på landsmødet vores Alternativ-konference under 360 

overskriften ”EU er fortid – vi skaber fremtiden”. En meget velbesøgt én af slagsen med en god 361 

debat. Overskrifterne var en bred gennemgang af alternativer til EU ved Rina Ronja Kari; Historien 362 

om Brexit ved Internationalt Udvalg; ”Eksempel på hvad man kan uden for EU, når man har mere 363 

demokrati: Norges særlige rolle i fredsarbejdet ved Kjell Dahle, formand for Nei til EU i Oslo Fylke; 364 
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6 workshops med hver sit tema: 1. Norden ved Line Barfod og Jesper Morville; 2. EFTA og EØS ved 365 

Johanne Langdal Kristiansen, 3. Europarådet og OSCE ved Søren Søndergaard, 4. FN inkl. UNHCR 366 

ved Lave K. Broch, 5. Hvordan får vi en dansk folkeafstemning ved Karina Rohr Sørensen samt 6. 367 

Alternativer til Europol plus ved Rina Ronja Kari. Opsamling og hvordan kommer vi videre ved Jean 368 

Thierry, Morten Dam og Thorkil Sohn 369 

 370 

Folkemødet på Bornholm 2016 og 2017 371 

Hele 2 gange i beretningsperioden har vi deltaget i Folkemødet på Bornholm. Begge år har 372 

deltagerantallet været omkring de 100.000. Naturligvis deltager alt, hvad der kan krybe og gå af 373 

politiske beslutningstagere og medier, men samtidig er der også rigtig mange almindeligt politisk 374 

interesserede. 375 

 376 

2016 377 

Omdrejningspunktet er et velbesøgt telt med en række events. I 2016 var temaet ”Verden er 378 

større end EU” og i udtryk og eventstemaer gik vi bevidst efter at tale til yngre deltagere på 379 

folkemødet. Det lykkedes i meget høj grad såvel i forhold til de enkelte events og i forhold til 380 

festen med verdensmusik, som holdtes lørdag aften. God stemning og ikke mindst god deltagelse 381 

var kendetegnet. Til eventsene hentede vi i høj grad indledere ind fra organisationer, som havde 382 

et særligt kendskab.  383 

 384 

Temaerne for de enkelte events 16/6 – 19/6 2016 var torsdag ”Flygtningesituationen”, fredag 385 

”EU's Handelspolitik”, lørdag Europabevægelsen vs. Folkebevægelsen og fest samt søndag 386 

”Norden som et alternativ til EU”. 387 

 388 

Deltagere – foruden tilhørerne – i de enkelte events var torsdag: Thorbjørn Beck-Rossen aka 389 

rapperen Ham den Lange med ”At være frivillig i en flygtningelejr” samt seniorrådgiver i Amnesty 390 

Danmark Joakim Hesse Lundstrøm med emnet ”EU, Danmark eller flygtninge. Hvem er i krise?”. 391 

Fredag: Nanna Cliffort, talsperson for handel NOAH med emnet ”Hvad med miljøet? EU's 392 

handelspolitik i fokus”, Astrid Rinder Alexandersen, aktivist i Forum for Madsuverænitet med ”EU's 393 

fiskeripolitik: En form for Ocean Grabbing?”, formand for FOA Dennis Kristensen 394 

”Frihandelsaftaler: En bagdør for liberalisering af den offentlige sektor? og Caroline Bjerglund 395 

Andersen, aktivist i Afrika Kontakt ”Frihandel for hvem?”. Lørdag var der først en debat mellem 396 

fmd for Europabevægelsen Stine Bosse og 1. suppleant for EU-parlamentet Lave Knud Broch fra 397 

Folkebevægelsen med emnet ”EU eller EJ?” efterfulgt af den årlige fodboldkamp om Europa 398 

mellem Europabevægelsen og Folkebevægelsen mod EU. Behøver det at blive nævnt, at 399 

Folkebevægelsen igen vandt! Om aftenen holdtes så den nævnte fest, hvor vi fejrede, at verden er 400 

større en EU. Søndag sluttede vi så af med ”Norden som alternativ til EU”, hvor Jesper Morville 401 

medl. Folkebevægelsens forretningsudvalg og fmd. for ”Frit Norden” sammen med Lave Knud 402 

Broch fortalte om ”Norden som et alternativ til EU”. 403 

.2017 404 
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På Folkemødet 2017 delte vi telt med ”Bien” og ”Retsforbundet” for at opnå en besparelse på 405 

arrangementet. Det betød så også, at der konstant var aktivitet i teltet, da alle tre organisationer 406 

skulle holde events. Folkebevægelsens events var fredag den 16/6 ”Efter Brexit, hvad nu?” med 407 

MP Kelvin Hopkins fra Labour – en markant Labour Brexittilhænger; lørdag den 17/6 var en meget 408 

travl dag hvor vi først inviterede til morgenkaffe og kanelsnegle med MEP Rina Ronja Kari, så man 409 

kunne høre hendes plan for, hvordan Danmark kan komme ud af EU herefter ”Hvad skal der ske 410 

efter et Daxit? Med 3 lynoplæg om alternativer til EU: Lave K. Broch talte om Brexit; Johanne 411 

Langdal Kristiansen, som er Retsforbundets Europa-ordfører talte om EFTA og internationalt 412 

samarbejde og Jesper Morville, som er formand for Frit Norden talte om et styrket nordisk 413 

samarbejde. Herefter var Rina Ronja Kari i en dyst i sociale medier hos Europabevægelsen på 414 

Allinge Havn og på Allinge Bibliotek deltog vi med et hold bestående af Lave Knud Broch, Jesper 415 

Morville og Johanne Langdal Kristiansen i en EU-quiz arrangeret af Folkeuniversitetet og Europe 416 

Direct Bornholm. EU-modstanderne vandt naturligvis. 417 

Søndag den 18/6 sluttede vi så af med en quiz selv om Norden og nordisk samarbejde præsenteret 418 

af Jesper Morville og Lave Knud Broch. 419 

I 2017 havde arrangørerne af Folkemødet desværre inddraget fodboldbanen til ”Folkecamping”. Vi 420 

og andre har dog beklaget dette og arrangørerne har nu taget det op til fornyet overvejelse.  421 

 422 

Tak  423 

Til sidst er der god grund til at sige tak til de mange medlemmer og sympatisører, som har givet 424 

en hånd med i arbejdet for Folkebevægelsen. Det er på grund af jer, at arbejdet lykkes og der er 425 

grund til at se frem med optimisme på den kommende valgkamp, hvor vi igen mødes.  426 


