JEFTA

Et fælles frihandels
område for EU og Stor
britannien vil kunne
løse problemerne med
hensyn til Brexit, skri
ver Sven Skovmand.

JEFTA-handelsaftalen
mellem EU og Japan
er underskrevet, men
medlemslandenes
parlamenter får ikke
mulighed for at sige fra.
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Privatiseringer
for fuld skrue

Landsmødet i 2018 kan blive
det vigtigste i lang tid. Brexit
giver EU-modstanden ny vind
i sejlene, og landsmødet skal
både beslutte opstillings
grundlag og vælge kandidater
til EP-valget i 2019.

EU er en privatiserings-
motor, for EU presser på
for at liberalisere offent
lige områder, skriver
MEP Rina Ronja Kari.
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EU-Parlamentet nedstemmer vejpakke
EU-Parlamentet bremsede 4. juli en ny lovpakke med regler for vejtransport. Det glæder MEP Rina Ronja Kari,
der har været i dialog med danske og europæiske transportarbejdere for at sikre dem bedre vilkår. Kari mener, at
social dumping blandt lastbilchauffører kun kan afskaffes ved at rulle det indre markeds liberaliseringer tilbage.
Af Per Bergholdt Jensen

// Lastbilchaufførerne i EU kunne
ånde lettede op onsdag 4. juli. Et
dramatisk afstemningsløb i EU-Parlamentet endte nemlig med, at den
stærkt kritiserede vejpakke blev
bremset med stort flertal.
Mange lastbilchauffører havde
demonstreret foran parlaments
bygning i Strasbourg i protest mod
EU’s nye vejpakke. Vejpakken –
også kaldet mobilitetspakken – var
et udspil fra EU-kommissionen
til nye regler for chauffører, der
transporterer gods på tværs af EU’s
grænser.
Pakken skal dermed behandles
i transportudvalget og i hele parlamentet igen, før forhandlingerne
med Kommissionen og Rådet kan
gå i gang.
”Inden afstemningen var der lagt
op til regler, som ville give mere social dumping og dårligere forhold for
lastbilchaufførerne. De er nu blevet

sparket til hjørne, og det giver parlamentet tid til at komme til fornuft
og lytte til chaufførernes krav om
bedre regler,” siger Rina Ronja Kari,
der sidder i EU-Parlamentet for
Folkebevægelsen mod EU.
Selvom hun håber på forbedrede vilkår for chaufførerne, så
påpeger hun, at EU’s liberalisering
af transportsektoren generelt har
medført stigende social dumping
for lastbilchauffører.
“EU har stort medansvar for de
kummerlige forhold, som arbejdsgiverne tilbyder chaufførerne. EU’s
indre marked og liberaliseringerne
af transportsektoren har medført
øget social dumping,” siger Kari.

Selvstændige vognmænd
rammes også af EU
EU’s politikker inden for lastbiltransport går ikke kun ud over de
ansatte chauffører, men har også
alvorlige konsekvenser for mindre
selvstændige vognmænd.
Erik Østergaard, der er admi-

nistrerende direktør i DTL Danske
Vognmænd, skrev tidligere på året
i Altinget, at der findes kræfter i
både dansk og europæisk vejgodstransport, hvis “forretningsmodeller er baseret på social dumping,
løndumping, ansvarsforflygtigelse
ved brug af forarmede underleverandører” og lignende metoder.
Ifølge Østergaard efterlades
mange danske vognmænd i en
situation, hvor de kan vælge
mellem at lukke deres virksomhed,
lade sig opkøbe eller selv benytte
social dumping. Østergaard ønsker
bedre regulering af godstransportområdet, klarere regler og et øget
kontroltryk fra myndighederne for
at modvirke de lovløse forhold og
den sociale dumping.

Carbotage-kørsel
Et stort problem består i, at
den såkaldte cabotagekørsel giver
unfair konkurrence mellem virksomhederne. Cabotagekørslen sker,
når for eksempel polsk-ansatte

chauffører kører flere ture internt
i et andet EU-land. De konkurrerer
mod for eksempel danske chauffører om indenrigskørsel i Danmark,
hvilket medfører social dumping,
ulig konkurrence og løntrykkeri.
Ifølge Erik Østergaard koster det
danske skatteindtægter og svækker
dansk beskæftigelse.
EU’s liberaliseringer har også
muliggjort såkaldte postkasse
selskaber, hvor et dansk firma kan
etablere sig proforma med postadresse i for eksempel Bulgarien.
Dermed kan man ansætte chauffører på bulgarske kontrakter til at
køre uden for deres hjemlande.

Rul EU’s liberaliseringer tilbage
Transportpakken er også problematisk i forhold til udstationeringsregler. Rina Ronja Kari har
som medlem af EU-Parlamentets
Udvalg om Beskæftigelse og Sociale
Anliggender (EMPL) forsøgt at sikre
lastbilchaufførerne rettigheder som
udstationerede medarbejdere.

Dette ville sikre dem løn på
niveau med de lande, hvor de
kører, hvilket ville modvirke social
dumping og løntrykkeri, og dermed
hindre de konsekvenser for mindre
vognmænd, som DTL – Danske
Vognmænd advarer imod. EU-Parlamentet nedstemte disse forslag,
men intet er vedtaget, da hele
lovpakken skal behandlet igen.
Kari mener, at EU har et stort
medansvar for den stigende mangel
på lastbilchauffører i EU, fordi færre
og færre ønsker at leve under de
kummerlige forhold.
“EU’s politikker er både uhensigtsmæssige og kortsigtede, og
de kan gøre skade på det erhvervsliv og den økonomi, som EU siger,
at man vil styrke. Det indre markeds liberalisering af transportsektoren bærer et stort ansvar for
de kolossale problemer med social
dumping. For at løse problemerne,
må man rulle det indre markeds
liberaliseringer tilbage,” siger Rina
Ronja Kari.
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Hvorfor skal det være så svært?
Et fælles frihandelsområde for EU og Stor
britannien vil løse alle problemer.
// Hovedparten af de danske medier har
aldrig været begejstrede for den britiske udmeldelse af EU. I deres øjne vil en tilværelse
uden for EU være en økonomisk umulighed.
Derfor har de også med kyshånd taget imod
meddelelsen om, at en meningsmåling viser,
at 53 procent af de britiske vælgere ønsker en
ny folkeafstemning om EU.
Tanken om en sådan ny afstemning har
dog ikke meget med virkeligheden at gøre.
Den vil være en udfordring af den halvdel af
de britiske vælgere, som stemte for udmeldelse, og som stadig gør det. Og holdes afstemningen, er det ikke usandsynligt, at den
vil føre til et endnu større flertal for britisk
udmeldelse, end der var i juni 2016.
Det skal dog indrømmes, at hverken EU
eller den britiske regering har været særlig
konstruktive indtil nu. Og det er så meget
mere mærkeligt, som det i virkeligheden ikke
er særlig vanskeligt at finde en fornuftig model for det fremtidige handelssamarbejde.
Modellen går i al sin enkelhed ud på, at der

skal etableres et frihandelsområde for industrivarer, som omfatter både EU og Storbritannien, mens landbrugsvarer holdes udenfor.
Et sådant frihandelsområde vil løse alle de
problemer, som man lige nu taler om.

»

Danmark bør støtte en
fornuftig aftale mellem
EU og Storbritannien – også af
hensyn til os selv. Vi har jo en
stor landbrugseksport at tage
hensyn til.

Man vil undgå en toldmæssig grænse
mellem Nordirland og Irland – især hvis man
finder en smidig ordning for landbrugsvarer
mellem de to områder. Briterne slipper for
EU-Domstolens indblanding i indre anliggender, og de bliver fri for EU’s krav om fri bevægelighed af arbejdskraft. Desuden kan de frit
indføre billige fødevarer fra områder som New
Zealand og Canada.

Ordningen svarer til den ordning, som
EFTA-landene Norge, Sverige og Schweiz
fik i 1973, og den vil tilfredsstille de ønsker,
som modstanderne af EU fremkom med ved
afstemningen. Derfor kan det undre, at de
britiske forhandlere ikke straks har lagt denne
mulighed frem. Men mon det ikke snart vil
ske?
Ordningen vil nemlig ikke kun være til
fordel for Storbritannien. Den vil også være til
fordel for EU, som vil blive hårdest ramt af en
britisk udtræden uden aftale. For EU sælger
som hovedregel langt flere varer til Storbritannien end omvendt. Og så må man for
resten huske, at EU’s toldsatser i al almindelighed er ganske små og næppe vil have den
store betydning for de lande, der eksporterer
til EU.
Den største undtagelse er EU’s told på
biler, som i øjeblikket er på 10 procent. Men
det ser ikke ud, som om EU vil bevare den.
Man har i hvert fald indgået aftaler med Sydkorea og Japan, som indebærer, at den helt vil
forsvinde i løbet af fem-seks år.
Danmark bør derfor støtte en fornuftig
aftale mellem EU og Storbritannien – også

af hensyn til os selv. Vi har jo en stor landbrugseksport at tage hensyn til. Derfor har
vi brug for et have et godt forhold til Stor
britannien.

Leder af Sven Skovmand, medlem af landsledelsen, tidligere MEP

oplever hele tiden at EU undergraver arbejdstagerrettigheder i den
Danske hverdag. At kommunikerer
den undergravning er vigtigere end
nogensinde og vi er derfor mere end
tilfredse med at få Anne Mette med
på holdet.
Endvidere skal Anne Mette arbejde med at skabe synlighed på de
sociale medier. Fokus bliver, ud over
synlighed, at skabe dialog omkring
EU’s indflydelse på hverdagen i
Danmark.

NYT FRA PARLAMENTET

PERSONALENYT
Af Allan Vesterlund,
politisk rådgiver

// Folkebevægelsen mod EU har
fået hele tre nye ansigter på kontoret i Bruxelles. Emilia Ryen og Emil
Weis Brix er universitetspraktikanter og vil være at finde på kontoret
fra den 1. september til den 31.
januar.
Anne Mette Omø Carlsen er
ansat som kommunikationsrådgiver
som erstatning for Freja Wedenborg, der har valgt at fratræde sin
stilling for at færdiggøre sin uddannelse som journalist. Freja har
været drivende i at udvikle særligt
vores arbejde på de sociale medier
og har med stor faglig viden og

kreativitet været en yderst værdsat
kollega. Vi ønsker hende alt mulig
held og lykke fremover. I stedet
for Freja starter Anne Mette Omø
Carlsen.
Anne Mette Omø Carlsen er uddannet fra Roskilde universitet i 2008
med en kandidatgrad i kommunikation. Hun kommer fra en stilling
som kommunikationsrådgiver hos
FOA 1 i Valby. Før dette har Anne
Mette bl.a. arbejdet som sekretariatschef i Københavns Forældreorganisation i syv år. I perioden 2014
-2018 har Anne Mette desuden
siddet i Københavns borgerrepræsentation.
Både den uddannelsesmæssige
og erfaringsmæssige baggrund er

altså bundsolid hos Anne Mette. Baggrunden fra det politiske
miljø og erfaringen med det faglige
arbejde, ser vi frem til at styrke og
udvikle arbejdet mellem Bruxelles
og det faglige miljø i Danmark. Vi

Emilia Ryen er 24 år gammel, fra
Trondheim og i gang med kandidat
uddannelsen i Europa Studier på
ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim.
Her har hun særligt specialiseret
sig de-politiseringen af EEA aftalen
mellem EU og Norge.
Hun håber at kunne lære meget
om Danmarks relation til EU og på
den måde bedre kunne forstå EEA
og dens fordele og ulemper. På
samme måde er det vores håb at
kunne lære mere om EEA aftalen af
Emilia.
I sin fritid arbejder Emilia desuden som frivillig hos organisatio-

nen ”Jentevakta”. Jentevakta driver
en telefon, chat og e-mail tjeneste
til unge piger, og er tilknyttet
kvindehjemmet i Trondheim. Emilia
skal primært følge MEP Rina Ronja
Karis kampe i EU-parlamentets
udvalg for Beskæftigelse og Sociale
Anliggender.
Emil Weis Brix er 25 år gammel
og studerer til dagligt på Roskilde
Universitet. Her læser Emil om
sikkerhedspolitik, handelspolitik,
udviklingspolitik og international
politik på studiet International
Public Administration and Politics
eller bare IPAP.
Emil har arbejdet særligt meget
med EU’s handels- og udviklingspolitik, ift. den Vestafrikanske
organisation ECOWAS.
På frivalg basis har Emil arbejdet
med flygtninge og migranter. Både
som frivillig lektiehjælper hos
Dansk Flygtningehjælp og senere
som Dansk underviser hos organisationen Trampolinhuset. Planen er at
Emil skal følge arbejdet EU-parlamentets udvalg for Økonomiske og
Monetære Anliggender, hvor Rina er
suppleant.
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Handelsaftale mellem EU og Japan
er underskrevet, men medlemslandenes
parlamenter er ikke blevet hørt

AJOUR

EU og Japan underskrev i juli den omfattende JEFTA-handelsaftale, men medlemslandenes
parlamenter får hverken mulighed for at godkende aftalen eller nedlægge veto.
Til gengæld har store virksomheder udført massiv lobbyvirksomhed i EU for at påvirke
aftalen, som ifølge kritikere kan true både miljøet og den finansielle stabilitet.

EU’s regler har en væsentlig del
af ansvaret for den ulykke, der
skete med motorvejsbroen i
Genova den 14. august. Det siger
den italienske indenrigsminister
Matteo Salvini ifølge Politiken
for 16. august 2018.
EU’s krav om små offentlige
budgetter har nemlig ført til,
at anlæg og vedligeholdelse af
broer er gået til private firmaer,
der ikke har magtet opgaven,
siger han.

Foto: EC Audiovisual Service

Af Per Bergholdt Jensen

// JEFTA er blevet kaldt for “EU’s
største handelsaftale nogensinde” af handelskommissær Cecilia
Malmström. Alligevel får medlemslandenes parlamenter hverken
mulighed for at godkende eller
nedlægge veto imod den.
JEFTA blev 6. juli godkendt af
EU’s ministerråd, og underskrevet formelt 11. juli af Japan og EU.
EU-Parlamentet forventes at ratificere aftalen i december.
En afgørelse i EU-domstolen
betyder, at EU-systemet kan
vedtage en handelsaftale uden om
de nationale parlamenter, når den
kun dækker handel og ikke inve
steringer. Kritikere mener dog, at
aftalen indeholder elementer, der
hører under medlemslandenes
nationale kompetenceområder,
og at JEFTA derfor kræver national
ratificering.

Kari: Demokratisk problem
Folkebevægelsens medlem af
EU-Parlamentet, Rina Ronja Kari,
tager skarpt afstand fra både EU’s
forhandlings- og godkendelses
proces.
”Det udgør et kæmpe demokratisk problem, at EU først forhandler
sine handelsaftaler skjult for offentligheden, og at parlamenterne
derefter ikke bliver hørt. JEFTA vil
gribe afgørende ind i en lang række
nationale anliggender. Vi burde
have haft en offentlig demokratisk
debat på tværs af hele EU,” siger
hun.
Ifølge Kari er JEFTA så omfat
tende, at den burde til folkeafstemning i medlemslandene, og

MIN EU-MODSTAND

Af Alex Bergkvist

Ved Sven Skovmand

GIVER EU SKYLDEN
FOR BROULYKKEN
I GENOVA

EU FORDYRER
ELCYKLER
EU-kommissionen har besluttet, at der skal lægges mellem
21,8 og 83,6 procent told på elcykler fra Kina. Denne beskyttelse af ineffektive producenter i
EU begrundes med, at kineserne
giver statsstøtte til de firmaer,
der laver elcykler. EU har dog
ikke fremlagt noget bevis for
påstanden.

Japans premierminister Shinzō Abe, EU-præsident Donald Tusk og EU-kommissionens formand Jean-Claude Juncker.
Japan har verdens tredjestørste økonomi, og EU og Japan står tilsammen for ca. 25% af verdens samlede BNP.
hvert medlemsland burde kunne
nedlægge veto for at beskytte sin
befolkning.

Massiv erhvervs-lobbyisme
Ifølge lobby-vagthunden Corporate
Europe Observatory (CEO) har store
virksomheder udøvet massiv lobbyvirksomhed over for EU-kommis
sionen under JEFTA-forhandlin
gerne.
CEO oplyser, at EU-kommissionen mødtes 190 gange med
erhvervslivets lobbygrupper, men
slet ikke mødtes med fagforeninger.
Af samtlige lobby-møder skete 89%
med virksomheders lobbygrupper,

// Min modstand bunder i, at jeg
mener, at EU ødelægger det demokrati, som vi kender.
Jeg mener, at vi i Danmark godt
kan presse på for en udmeldelse af
EU uden, at vi lukker os selv inde.
Verden er større end EU, og det
mener jeg, at vi er nødt til at indse.
Måden EU modarbejder kampen
mod social dumping på fremmer
blandt andet lønpres. EU har for
meget fokus på markedet og for
lidt på mennesket. EU-lovgivning
er med til at presse den universelle
velfærdsmodel, som vi kender fra
Norden, og EU presser medlemslan-

mens offentlige interessegrupper
kun udgjorde 4%. Ingen møder blev
afholdt med lobbyister fra små- og
mellemstore virksomheder.
“Dette viser, at EU varetager
de store multinationale firmaers
interesser på bekostning af arbejdstagerne og de små virksomheder,”
siger Rina Ronja Kari.

JEFTA kan true miljø og
finansiel stabilitet
En analyse fra Folkebevægelsens
GUE/NGL gruppe i EU-Parlamentet
viser, at JEFTA kan få konsekvenser
inden for områder som finansiel
sikkerhed, datasikkerhed og miljø.

de til nedskæringspolitik, som kun
gør ondt værre, specielt efter krisen
i 2007-2008.

EU svigter klima og flygtninge
EU har for lidt fokus på klima
og miljø, og EU fejler gang på gang
ved ikke at give klima et større
fokus på dagsordenen. EU giver
støtte til motorveje, konventionelt
landbrug og går ind for atomkraft,
altsammen ting som jeg ikke selv
støtter, da jeg søger et klimavenligt
alternativ.
Den stigende usolidaritet med
verdens flygtninge er et k æmpe

“EU-kommissionen forsøger at
tildele erhvervslivet mere på bekostning af miljø, forbrugersikkerhed og arbejdstagernes rettigheder.
JEFTA lægger op til dereguleringer
og liberaliseringer, som tilgodeser
store aktører i den finansielle sektor. Aftalen vil underminere medlemsstaternes mulighed for at lave
national lovgivning og regler, hvilket
truer stabiliteten i den finansielle
sektor. Det kan skabe forudsætningerne for en ny finanskrise,” siger
Rina Ronja Kari.

problem for mig, da jeg er internationalist og derfor mener, at du har
ligeså meget ret til et værdigt liv,
uanset om du er født i Danmark,
Malawi eller Syrien.
Jeg mener, at med klimaændringerne og ”flygtningeproblemet”
står vi over for udfordringer, som
jeg ikke ser, at EU kan løse, fordi de
glemmer mennesket og kun husker
markedet. Derfor ønsker jeg en
dansk udmeldelse af EU, for verden
er større end EU.
Alex Bergkvist er 19 år og går i 2.g
på Høng Gymnasium

EU-KRAV SKABER
PROBLEMER FOR
FRIVILLIGE
Fredag den 25. maj trådte EU’s
databeskyttelsesprogram i
kraft. Det har det tiltalende formål at beskytte borgerne, men
indtil nu har det skabt en masse
besvær – især for organisatio
ner, der ledes af frivillige. De
skal nemlig skrive rundt til deres
medlemmer og spørge, om de
har noget imod, at deres navne
bliver brugt af organisationen.
Hvis ikke de gør det, risikerer de
at få bøder.

MAN KAN KØBE SIG
TIL BORGERSKAB
I EU
Hvis man har penge nok, har
man ingen problemer med at
blive EU-borger. Det oplyser Politiken den 13. august i artiklen
”U-lande holder bagdør åben for
rigmænd.”
Det billigste land er Letland,
hvor man for 1,9 millioner kroner
kan få 5 års opholdstilladelse.
Andre lande, der giver denne
mulighed, er Østrig, Litauen,
Malta, Portugal, Ungarn, Cypern
og Bulgarien. Cypern skal ifølge
bladet have tjent 31,6 milliarder
kroner på ordningen.
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EU-Parlamentet afviser igen
kontrol med blyantspenge
EU-Parlamentets bureau afviste i juli at indføre kontrol med de såkaldte blyantspenge. Rina Ronja Kari
er vred og skuffet over afvisningen, og kræver fuld åbenhed om brugen af de 288 millioner kroner.
Men EU-parlamentarikerne vil fortsat modtage 32.000 kroner skattefrit hver måned uden at skulle dokumentere anvendelsen.
Af Per Bergholdt Jensen

288 mio. kr. årligt uden kontrol
Folkebevægelsen mod EU’s med-

Kari: Hvad vil man skjule?

Foto: Colourbox

// EU-Parlamentets formand Antonio Tajani og de 14 næstformænd
besluttede 2. juli på et lukket møde
at afvise at indføre nye regler for
kontrol med de såkaldte blyantspenge. Forslaget gik ud på, at en
revisor skulle skrive under på, at
pengene var blevet brugt ifølge
forskrifterne. Men selv ikke denne
beskedne kontrol ville de politiske
gruppers ledelser i EU-Parlamentet
gå med til.
Dermed kommer der ingen
kontrol med blyantspenge i denne
valgperiode, og de 751 EU-parlamentarikere vil fortsat modtage ca.
32.000 kr. skattefrit månedligt til
‘kontordrift’ uden noget krav om
dokumentation for, hvad de bruger
pengene på. Hvert år modtager
EU-parlamentarikerne tilsammen
288 millioner kroner skattefrit.

brugen af blyantspengene, men de
blev stemt ned af EU-parlamentarikerne.

lem af EU-Parlamentet, Rina Ronja
Kari, er meget utilfreds med afgørelsen.
“Det er komplet oprørende, at
EU-Parlamentets ledelse modsæt-

ter sig selv den mindste form for
kontrol. Det er over en kvart milliard
kroner om året, der ikke bliver aflagt
regnskab for. Det er grotesk. Jeg kan
ikke forestille mig andre steder end

EU, hvor man kan bruge 288 millioner kroner uden kontrol,” siger hun.
Rina Ronja Kari har tidligere
medvirket til at fremsætte forslag
for at sikre gennemsigtighed i

“Vi ser igen EU-systemets magt
arrogance. Hvorfor må borgerne ikke
få indsigt i, hvordan vi bruger deres
skattepenge? Hvad vil man skjule?”,
spørger Rina Ronja Kari.
Blyantspengene skal i princippet
bruges til udgifter som kontordrift i
hjemlandet, men uden kontrol kan
de i realiteten bruges på hvad som
helst.
“I et demokratisk system
skal alle folkevalgte naturligvis
stå til ansvar for brugen af skatteydernes penge. Der skal være fuld
gennemsigtighed og alle bilag skal
lægges frem. Men i EU-systeme er
det komplet modsat,” siger Rina
Ronja Kari.
Hun lagde i december 2016 alle
sine egne regnskaber fra EU-Parlamentet åbent frem i Berlingske
Tidende – også blyantspengene – og
sagen fik stor mediebevågenhed.

Tyskland tjente 21,6 milliarder kroner
på Grækenlands gældskrise
Tyskland har tjent over 21 mia. kroner mellem 2010 og 2017 i renter på lån til Grækenland. Rina Ronja Kari kalder det “dybt forklasteligt”
at tjene på sociale nedskæringer. Samtidig har eurozonens finansministre erklæret den græske gældskrise for ”afsluttet”.
// Selv en gældskrise, der har
sendt tusindvis i fattigdom og har
medført kolossale nedskæringer
på pensioner og social velfærd kan
have sine vindere.
Grækenlands gældskrise har
været en særdeles god forretning
for Tyskland, som i perioden 2010
til 2017 har tjent hele 21,6 milliarder
kroner i renter på lån til den græske stat. Det skriver webavisen
Euractiv.

medvirket til at påføre den græske
befolkning store lidelser og sociale
problemer ved at gennemtvinge
massive nedskæringer af pensioner
og social velfærd. Man har ramt de
svageste hårdest. Nu er deres penge
havnet i Tyskland til gavn for den
tyske regerings budget,” siger hun.

Græsk gældskrise erklæret
”afsluttet”

”I modsætning til højrefløjens
myter, så har Tyskland profiteret
stort på krisen i Grækenland, og det
kan ikke passe, at den tyske regering hæver det tyske budget med
milliarder fra renteprofitten på de
græske lån,” udtalte Sven-Christian
Kindler, De Grønnes talsmand for
bugdetpolitik i et skriftligt budskab
til Euractiv.
Oplysningerne stammer fra et
svar, som det tyske finansministerium har givet til et parlamentarisk
spørgsmål, der blev stillet af De
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De Grønne: Tyskland har
profiteret stort på krisen

Grønne i den tyske Bundestag. De
Grønne spurgte ind til de tyske
profitter siden 2010 på det såkaldte Securities Market Programme
(SMP), der var del af det græske
gældsprogram.

Kari: Tyskland har udnyttet
grækernes lidelser
Folkebevægelsen mod EU’s medlem
af EU-Parlamentet, Rina Ronja
Kari, mener, at svaret fra det tyske
finansministerium viser, at den

græske gældskrise var til fordel for
långiverne, og Tyskland og andre
långivere har udnyttet grækernes
lidelser.
”Det er simpelthen dybt forkasteligt. Den tyske regering har først

Næsten samtidig med afsløringerne om Tysklands rentegevinst, så
erklærede eurozonens finansministre 22. juni den græske gældskrise
for ”afsluttet” efter et langt møde i
Luxembourg. Det sker med udløbet
af Grækenlands låneprogram i
august.
Grækenland kan dermed udsætte tilbagebetalingen af landets
milliardgæld i ti år, hvilket skal give
et finansielt pusterum. Derudover
vil landet få et økonomisk tilskud
på 15 milliarder euro. Trods en større
grad af økonomisk frihed, så vil
Grækenland fortsat været under
stram kontrol fra eurozonen.
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Det vigtigste landsmøde nogensinde?
Af Ditte Staun,
politisk rådgiver for Rina Ronja Kari

// I dette nummer af Folk i Bevægelse indkalder vi til Landsmøde 2018.
Landsmødet er Folkebevægelsens højeste
myndighed. Vel at mærke højeste myndighed
for en bevægelse, som er og altid har været
en afgørende faktor i folkeafstemninger og i
debatten om EU.
Vi har været med til at oplyse, skubbe
til debatten og været helt afgørende for,
at Danmark har en selvstændig valuta, at
vi ikke – som ordlyden i forsvarsundtagelsen lyder – deltager i ”udarbejdelsen og
gennemførelsen af Unionens afgørelser og
aktioner, som har indvirkning på forsvars
området”. Og vi har været afgørende for, at

Folketinget stadig bestemmer over rets
politikken.
Vi oplyser om manglende kontrol med
EU-parlamentarikernes såkaldte ”blyantspenge”. Om EU´s udemokratiske handelsaftaler.
Om alternativer. Om den solide opbakning
til Norden. Om diskussionerne for og imod
EØS-aftalen i Norge. Om mulighederne for at
følge briterne ud af EU.
Denne plads i debatten fastholder vi ikke
mindst, fordi Folkebevægelsen mod EU har
plads i EU-parlamentet. Vores stemme, vores
viden, vores ‘MEP’ere’ er en del af den politiske offentlighed.
Landsmøderne er vigtige. Hvert år. Her
sætter vi rammerne, retningen og holdet for
det næste år og meget ofte for den næste kamp: Kampen for kronen, kampen for
retsforbeholdet, kampen for at forhindre

yderligere magt til unionen. Og hvert femte
år vælger vi de kandidater, der sammen med
Landsledelsen, ansatte og medlemmer skal
sikre Liste N det bedst mulige valgresultat.
Denne gang er det første valg efter, at
befolkningsflertallet i verdens 6. største økonomi har valgt en anden vej end EU. For første
gang siden Grønlands exit, har et medlemsland vist, at det kan lade sig gøre at træde
ud. Ingen ved, hvordan aftalen mellem EU
og Storbritannien konkret bliver. Men jeg tør
godt vove pelsen og påstå, at ”katastrofen”
udebliver.
Vi ved til gengæld, at der bliver et mandat
mere til Danmark. Vi ved, at vi gik frem ved
sidste EU-Parlamentsvalg. Vi ved, at vi – i
modsætning til tidligere gyserår – allerede nu
står fordelagtigt i meningsmålingerne med
udsigt til et mandat. Og vi ved, at muligheden

for Daxit vokser, hvis vi styrker Liste N ved
valget til maj.
Muligheden for en dansk exit fra Den Europæiske Union og en styrkelse af Folkebevægelsens Liste N går hånd i hånd: Vi vil få mere
plads i debatten, få mere ”(wo-)man power”
og blive mere dagsordensættende.
Der har været mange utroligt vigtige
landsmøder. Men måske er dette det vigtigste nogensinde. Målet, opfyldelsen af selve
Folkebevægelsens formål, har aldrig været
tættere på. Samtidig er vi de eneste, der siger:
”Tag magten tilbage”.
Så kom med. Til mødet i din lokalkomité,
hvor der skal vælges delegerede. Kom med
inputs, med viden, og kom med netop dine bidrag til en stærk valgkamp og et ligeså stærkt
valgresultat. Kom med til landsmøde 2018.

Vær med til at planlægge vejen til vores valgsejr ved EP-valget
Af Poul Gerhard Kristiansen,
Landssekretær

// Jo flere deltagere ved landsmødet desto flere ideer til at sikre vores valgsejr ved
EP-valget den 26. maj (sandsynligvis) næste
år. Derfor er det meget vigtigt med mange
deltagere og at netop du deltager.
Landsmødet finder sted den 27.–28.
oktober 2018 hos 3F Aalborg, Hadsundvej
184, 9000 Aalborg, hvor de nordjyske lokalkomiteer glæder sig til at byde rigtig mange
delegerede og gæster velkommen til stort
landsmøde med engagement og optimisme.

Valgprogram til EP-valget
Vi kan mærke en konstant tilgang af nye
medlemmer og øget interesse for Folke
bevægelsen mod EU. Landsmødet skal bruges

til at udbygge den udvikling, og vi skal som
hovedpunkt diskutere det fremtidige arbejde
op til EU-parlamentsvalget i maj næste år – vi
skal vælge kandidater og vedtage et valg
program til valget, som også kan gælde for
den 5 års valgperiode.
Hovedsigtet for alt vores arbejde er nu som
før at komme ud af EU. At følge briterne og
slå os sammen med vores nordiske venner i
Norge og Island.
Hele bevægelsen skal være med i denne
proces, og alle medlemmer skal have mulighed for at deltage med stemmeret.

Delegerede og gæster
Vi vil derfor opfordre vores medlemmer
til at kontakte deres lokalkomité for at
deltage i møderne og debatterne op til
landsmødet. Valg af delegerede sker også i
lokalkomitéerne, så vil du gerne deltage som

delegeret med stemmeret sker valget gennem
din lokalkomité. Hver lokalkomité har ret til
sende 5 delegerede for op til de første 100
betalende medlemmer i komitéerne. For hver
påbegyndt 50 over de 100 medlemmer får
komitéen yderligere ret til en delegeret mere.
I må til gengæld sende så mange gæster, som
I vil – dog uden stemmeret.
Tilsluttede organisationer har ret til at sende 2 delegerede med stemmeret og ligeledes
derudover et ubegrænset antal gæster.

Tilmelding til landsmødet
I vil kunne tllmelde jer landsmødet på vores
hjemmeside www.folkebevaegelsen.dk eller
på blanketten på bagsiden af dette tillæg.
Komitéerne får ligeledes tilsendt blanketter
for tilmelding.
Komiteerne har – som altid – mulighed
for at få et ledelsesmedlem ud til komité

møderne, som komiteerne jo er forpligtet til
at holde ifølge vedtægterne. Så får I mulighed for at diskutere jeres synspunkter også
med et medlem af Landsledelsen. Kontakt
gerne ledelsesmedlemmet direkte. På folke
bevaegelsen.dk kan I finde kontaktoplysninger – ellers kontakt landssekretariatet.

Forslag til kandidater
Husk at forslag til kandidater til Landsledelsen skal være landssekretariatet i hænde
senest fredag den 5. oktober 2018 for at blive
sendt med ud i præsentationen. Det samme gælder kandidater til liste N. Indkomne
forslag og ændringsforslag til vedtægter skal
ligeledes være indkommet til landssekretariatet senest den 5. oktober.
Tilmelding af delegerede og gæster senest
den 18. oktober.
Vi ses på landsmødet!
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Politisk beretning 2018
Indledning
Det seneste år har i høj grad været et år,
hvor Folkebevægelsen har set frem mod det
kommende EU-parlamentsvalg, og herunder
hvilken politisk dagsorden der vil præge dette
valg.
Folkebevægelsen ser EU-parlamentsvalget som en unik chance for at præge denne
dagsorden. Det skal ske ved at udnytte det
aktuelle momentum for at gøre EU-udmeldelsen/Daxit (dansk udtræden af EU) til en del af
valgkampen.

Vejen mod Storbritanniens
endelige farvel til EU
– og hvad med Danmark?
29. marts næste år udtræder Storbritannien
endeligt af EU.
Folkebevægelsen ser frem til den dag – og
glæder sig på den britiske befolknings vegne.
EU-tilhængere, og det gælder også de
danske, har haft travlt med at udpensle det
britiske valg som en katastrofe over for deres
respektive offentligheder. Disse personer har
i stor udstrækning haft ukritiske medier som
affyringsramper for deres synspunkter. Her
har de danske medier på ingen måde adskilt
sig!
Konsekvenserne af EU-tilhængernes
nedgøring af Brexit har selvfølgelig også ramt
den danske offentligheds syn på et eventuelt
kommende Daxit.
Den situation skal Folkebevægelsen
selvfølgelig tage alvorligt. Folkebevægelsen
er den eneste politiske bevægelse i Danmark,
der har som sit politiske hovedmål, at Danmark skal forlade EU. Omvendt må vi også
konstatere, at Brexit har gjort et Daxit til en
reel politisk mulighed for de danske medier
– godt nok en mulighed, som hovedparten
af dem er modstandere af – men trods alt
en reel politisk mulighed, og som derfor skal
dækkes.

Det har givet Folkebevægelsen en mediemæssig position, der har styrket vores
synlighed – og en synlighed, der tager afsæt i
vores hovedformål, Daxit.
Men vi må også være realistiske. Den
interne britiske proces omkring, hvad der skal
være den britiske Brexitposition, har været
omgærdet af uenighed. En del af den kan
klart forklares med, at de britiske remain’ere
(EU-tilhængere) løbende forsøger at obstruere
udmeldelsen. Og den obstruktion understøttes givetvis af EU!
Omvendt er der også en reel politisk uenighed om, hvad Storbritanniens relation skal
være til EU i fremtiden. Endelig foregår der
også noget så uskønt som en magtkamp om,
hvem der skal have magten hos De Konservative i fremtiden.
Men jo tættere vi kommer på den 29.
marts 2019, jo klarere kan vi se, hvordan
Brexit vil blive udmøntet. Og dermed får vi
også et billede af, hvordan et dansk Daxit kan
komme til at se ud – dermed bliver et Daxit
også mere tydeligt for de danske vælgere.
Det er ikke ensbetydende med, at Folkebevægelsen efterfølgende ukritisk skal kopiere
den britiske model!
Eksempelvis kan vi se, at Mays ”blødere”
Brexit-model aktuelt ser ud til at have vundet
i en eller anden grad. Det vil muligvis betyde,
at Storbritannien skal acceptere helt eller
delvis et medlemskab af EU’s indre marked.
Det vil ikke være acceptabelt for Folkebevægelsen!
Selvom det selvfølgelig, alt andet lige, vil
være bedre end det nuværende EU-medlemskab.

Modsætningernes EU?
Det seneste år har understreget, at EU’s medlemslande fortsat er splittet. Og den splittelse finder sted på mange forskellige planer.
Der er en nord-syd splittelse, en øst-vest
splittelse, en rig-fattig splittelse – og endelig

findes der en splittelse, der drejer sig om synet på EU-integrationen. Netop de forskellige
nationale regeringers opfattelser af, hvordan
EU skal udvikle sig i fremtiden, ”omfavner/
inkluderer” i virkeligheden de andre former for
splittelser.

»

Det at selve hovedmålet
for Folkebevægelsen
er blevet en del af den
aktuelle dagsorden, gør, at
livet som EU-modstander
ikke nødvendigvis er blevet
nemmere, men i hvert fald
meget sjovere!.

Mange har den opfattelse, at EU er ved
at blive sønderbrudt af en række regeringer
i forskellige EU-lande som Polen, Ungarn og
senest Italien.

Og rigtigt er det, at disse regeringer i stor
udstrækning retorisk har vendt sig mod en
fortsat EU-integration og ligeledes har slået
på retten til national selvbestemmelse. I en
vis udstrækning har disse regeringer også
valgt at tilsidesætte diverse EU-regler/-beslutninger. Mest radikalt har vi set dette
på flygtningeområdet. Men ellers har disse
regeringer fokuseret på rent nationale forhold
som retspolitik, medielovgivning etc., hvor
fokus først og fremmest er at svække den nationale oppositions muligheder for at agere.
Disse handlinger er formodentlig imod EU’s
regelsæt, men de udfordrer ikke som sådan
EU-integrationsprocessen.
Tværtimod kan vi nu se, at EU-tilhængerne
rundt omkring, også i Danmark, i stigende
grad gør dele af samme politiske dagsorden
til deres egen. Mest tydeligt ser vi det på retsog flygtninge-/indvandrerområdet.
Med løftet om, at EU nu tager borgernes
bekymringer alvorligt, bliver denne dagsorden
spændt for den fortsatte EU-integrations
Foto: Folkebevægelsen mod EU

3

TEMA: Landsmøde

Foto: Alexander Zehntner

proces. Det ser vi på EU’s øgede lyst til at tage
nye initiativer i forhold til at styrke den ydre
grænsekontrol, samt det styrkede samarbejde
med de lande, som flygtninge/indvandrere
indleder deres rejse mod EU fra. Aftalen med
Tyrkiet er blot det første konkrete eksempel
på denne nye måde at agere på.
Et andet eksempel er det forsvarspolitiske
initiativ PESCO, der på længeresigt skal gøre
EU til en selvstændig militær spiller på den
internationale scene. Den ”officielle” begrundelse for, hvorfor PESCO er nødvendig, knytter
sig som oftest både til valget af Trump som
præsident for USA og til Ruslands anneksion
af Krim. Men man skal formodentlig også se
etableringen af PESCO i relation til at kunne
handle i forhold til sikringen af de ydre grænser mod syd. Dermed bliver PESCO et meget
synligt bevis over for en stadig mere bekymret
offentlighed i EU, at EU er i stand til at handle
over for illegal immigration.
At EU så oven i købet får en egentlig forsvarspolitik med konkrete redskaber til at føre
den ud i livet med, er, set fra EU-tilhængernes
side, kun en yderligere gevinst.

»

De økonomiske
realiteter, der knytter
sig til euroens overlevelse,
gør, at det EU, vi kender i
dag, ikke vil være det EU, vi
møder, måske ikke i morgen,
men måske om 5 eller 10
år. Det vil være en langt
mere udbygget union, ikke
mindst på det økonomiske
område, men også på rets- og
forsvarsområderne.

Dette ses også i forhold til, at EU’s
fremtidige budget skal fastholdes, og helst
også forøges. Det sker på trods af, at Storbritannien forlader EU. Storbritannien er/var
nettobidragsyder til EU, så det vil efterlade et
hul i EU’s kasse. Men vi kan konstatere, at der
formodentlig reelt er opnået en konsensus
om, at de tilbageblivende lande skal lukke
hullet i EU’s kasse. Det på trods af at der
aldrig har været flere EU-skeptiske regeringer
i EU end nu.
Det betyder, at bl.a. de danske skatteydere i fremtiden skal betale mere til EU. Og at
EU-integrationen fortsat kan udvikle sig.
Alt dette kan få Folkebevægelsens mål
om Daxit til at virke som et projekt ret meget
op ad bakke. Vi skal heller ikke være blinde
for at vi står over for en hård og svær kamp,
men omvendt kan vi også trække på positive
erfaringer fra fortiden, som understreger, at
Folkebevægelsen kan være med til at ændre
befolkningens syn på EU og EU’s politikker.
Folkeafstemningen om Retsundtagelsen
viste, hvordan de danske EU-tilhængere brugte en frygtargumentation i deres argumentation for, at de danske vælgere skulle opgive
undtagelsen. Argumentationen gik blandt
andet ud på, at hvis Danmark ikke opgav
Retsundtagelsen, ville pædofile og terrorister
få nærmest frit slag i Danmark.
Den strategi udfordrede i høj grad nej-siden – og de første mange meningsmålinger
viste da også, at tilhængerne af Retsundtagelsen lå håbløst bagefter i meningsmålingerne. Hvem vil gerne fremstå som de pædofiles
nyttige idioter!?
Men vi vendte den negative situation ved

ikke i morgen, men måske om 5 eller 10 år.
Det vil være en langt mere udbygget union,
ikke mindst på det økonomiske område, men
også på rets- og forsvarsområderne.
Derfor giver det ikke mening, når EU-tilhængerne igen og igen forsøger at fortælle
vælgerne, at nu skal der sættes hegnspæle
ned for, hvad EU må beskæftige sig med.

EU-modstanden lever
og har det godt!

systematisk at analysere Retsundtagelsen og
den opt-in-aftale, som EU-tilhængerne mente skulle træde i stedet. Og vi udbredte vores
viden til vores medlemmer, der dermed blev
centrale aktører i Folkebevægelsens kampagne, som var med til at demontere EU-tilhængernes argumentation.

Er EU ude af den
økonomiske krise?
EU-kommissionen og den græske regering
har her i foråret meddelt, at Grækenland
som de sidste nu officielt har lagt EU-krisen
bag sig. De fleste almindelige grækere har
tilsyneladende ikke bemærket dette. Og
den græske arbejdsløshed er da også stadig skyhøj. Omvendt er lønningerne helt i
bund. Ligeledes er der også varslet yderligere
nedskæringer på pensionerne, så Grækenland
fortsat kan overholde EU’s budgetregler. Det
er pensioner, der ofte er hele familiers eneste
økonomiske indtægt – dvs. far, mor, børn og
bedsteforældre.
Spørgsmålet er derfor, om Grækenland – og
de øvrige økonomisk hårdest ramte EU-lande
– har forladt den økonomiske krise?
Reelt har de førnævnte økonomier som
minimum oplevet i hvert fald en mindre
økonomisk vækst det seneste år. Ligeledes
er arbejdsløsheden også begyndt at falde.
For nogle af landene kan man overveje, om
det afspejler en større økonomisk aktivitet i
landet? Eller om det i højere grad er en følge
af en massiv udvandring, specielt af unge og
yngre borgere?
Man kan nok med rette hævde, at EU’s/
Eurozonens enkelte økonomier ikke længere
oplever en stadig forværring. Men omvendt
har krisen medført, at mange af økonomierne
har oplevet, at ikke mindst den offentlige
gæld er blevet markant forværret i løbet af
perioden. Det betyder, at disse økonomier
vil være ekstremt sårbare i forhold til en ny
international økonomisk krise.
Sagt mere simpelt, de har intet, eller meget lidt, at stå imod med.
Det gør så også, at EU og euroen hviler
på et langt svagere grundlag end før krisen.
Og krisen viste jo også, at euro’en var et
ret svagt grundlag.
Den erkendelse er mange EU-tilhængere
også nået frem til. Derfor arbejdes der også
hårdt for at styrke en økonomisk EU-centralisering, hvor EU via et styrket budget kan få
mere indflydelse på de nationale økonomier.

Ligeledes arbejdes der også på en eller anden
form for EU-kollektivisering af de nationale
gældsforpligtigelser.
Specielt det sidste er særdeles kontroversielt. Så vil det blive nødvendigt at gøre ikke
mindst de største nationale gældsbyrder til
fælles EU-gæld, hvis euroen skal kunne stå
mod en evt. ny økonomisk krise.
De økonomiske realiteter, der knytter sig til
euroens overlevelse, gør, at det EU, vi kender
i dag, ikke vil være det EU, vi møder, måske

EU-modstanden lever og har det godt. Det er
ikke ensbetydende med, at EU-modstanden
ikke står over for store udfordringer. Særligt
for Folkebevægelsen mod EU, der er den
eneste organiserede politiske kraft, der som
sit altafgørende hovedmål har at få Danmark
frigjort fra EU, venter der store opgaver.
Den første opgave på kort sigt: Vi skal sikre
et godt valg til EU-parlamentsvalget. Valget
skal sikre et godt afsæt for den altafgørende
opgave, der forhåbentlig ikke ligger alt for
langt ude i fremtiden, nemlig den opgave, der
skal føre til Daxit.
Netop det tidligere nævnte forhold, at
selve EU-udmeldelsen er blevet en del af mediedagsordenen, gør, at Folkebevægelsen har
en unik mulighed for at italesætte og fremme
Daxit-dagsordenen. Det at selve hovedmålet
for Folkebevægelsen er blevet en del af den
aktuelle dagsorden, gør, at livet som EU-modstander ikke nødvendigvis er blevet nemmere,
men i hvert fald meget sjovere!
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Beretning for Komitéudvalget
Af Carsten Rasmussen,
formand for Komitéudvalget

// Da Komitéudvalget trådte sammen efter
sidste landsmøde, besluttede vi os med det
samme, at vi skulle finde ud af, hvordan vores
organisation lokalt står frem mod EP valget.
Da komitéerne er helt centrale i, at vi får
vores budskab rundt i landet, er det vigtigt, at
komiéeerne er klar. Undersøgelsen skal give
os et overblik over status, behov og aktivitetsniveau, nu og forventet, så vi sammen
bedst muligt kan hjælpe hinanden til en
styrkelse af Folkebevægelsen ved EU-parlamentsvalget til maj.
For alle komitéer er der brug for viden

om, hvad status er og hvad, der er brug for
netop i det område for at gennemføre en god
valgkamp.
Derfor har vi i det forgangne år haft fokus
på at indsamle oplysning fra komiteerne.
Oplysninger som vil kunne give os et overblik over, hvor i landet komitéerne er meget
selvkørende – og hvor der skal gøres en ekstra
indsats.
Vi fandt hurtigt ud af, at med over et år
til valget, og med glæden over Brexit, er der
mange steder, EP-valget ikke er det, som
fylder mest.
Det er glædeligt, at mange komiteer har
meldt positivt tilbage. Mange er i tvivl om
eksempelvis, hvor mange aktivister, de har til
rådighed mv.
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Årsplan for Folkebevægelsen mod EU
Vi vil ud af EU – Vi tager
magten tilbage!

Hvis vi skal løse vores opgave, kræver det
først og fremmest, at vi skærper os. Vi skal
sammen øge vores vidensniveau og blive
endnu bedre til at få endnu flere til at blive
klogere sammen med os. Vi skal også vinde
det kommende parlamentsvalg – og dermed
styrke EU-modstandens position. Jo stærkere
vi står efter næste valg, des bedre kan vi løfte
de opgaver, vi har for at opnå muligheden for
et Daxit.

Parlamentsvalg
Et godt og stærkt resultat ved parlaments
valget er den bedste måde at sikre det fortsatte arbejde med EU-modstanden.
Parlamentet er en vigtig platform for Folkebevægelsen. Her henter vi viden om, hvor
EU er på vej hen, og her arbejder vi aktivt for
at begrænse mere afgivelse af beslutningskraft til EU. Ved at være i parlamentet har vi
en langt bedre mulighed for at have fingeren
på pulsen, det giver os en plads i den politiske
diskussion og det giver også rent ressourcemæssigt andre muligheder, når vi som bevægelse er repræsenteret.
Når vi skal vinde det kommende parlamentsvalg, er det væsentligt, at vi klart og
tydeligt kommunikerer, hvad man får, når
man stemmer på os. Derfor har vi fem klare
hovedmål for vores arbejde i EU-parlamentet:
1. At sætte fokus på dansk udmeldelse af EU
2. At hindre EU i at få mere magt og arbejde
på at tage magten tilbage til borgerne
3. At arbejde for at sikre den skandinaviske
velfærdsmodel
4. At arbejde for at sikre et bæredygtigt miljø
5. At kæmpe for det globale udsyn
I det daglige arbejde i parlamentet spiller alle
5 pinde en vigtig rolle, ligesom de hænger tæt
sammen. At kæmpe for den skandinaviske
velfærdsmodel er f. eks. ensbetydende med at
rulle magten tilbage til borgerne, så vi bliver
fri for EU’s snærende bånd.
Samtidig gør vi også meget ud af at
arbejde på en åben og transparent måde. Når
vi stiller forslag om, at alle parlamentarikere
skal aflægge offentlige regnskaber for brug
af deres blyantspenge, så går vi naturligvis
foran og viser det gode eksempel. Ligesom
når vi kræver gennemsigtighed i forhold til
lobbyisternes indflydelse på EU-lovgivning,
så fremlægger vi også selv, hvem vi mødes
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Folkebevægelsen mod EU har det som sin
erklærede opgave at frigøre Danmark fra EU.
Den opgave tager vi på os i de kommende
år, hvor vi vil arbejde aktivt på at fremme
udbredelse af viden om de fordele og friheder,
vi kan opnå, når vi kommer ud. Udmeldelse
af EU kommer ikke af sig selv – og det er ikke
noget, der venter lige rundt om hjørnet. Det er
et langt sejt træk, som vi må være fælles om.
For at komme ud skal vi:
– Gøre det tydeligt for folk, hvad det reelt
betyder at være med i EU. Hvor det er, EU
er på vej hen, hvorfor der ikke er et status
quo, og at valget derfor reelt står mellem
meget mere EU eller ud af EU
– Øge bevidstheden om de politiske friheder,
vi kan genvinde som land – hvis det lykkes
at komme ud af EU
– Få mange flere til at komme ind i kampen.
Vi vinder ikke, med mindre det lykkes at få
mange tvivlere i tale.

med og om hvad. Vi siger ikke bare ting, nej vi
følger op og gør ting.
Det er en kerneopgave for hele Folkebevægelsen at sikre et godt parlamentsvalg. For at
det lykkes, skal alle – medlemmer, komiteer,
udvalg, ansatte og ledelse – hver især bidrage
med, hvad de kan. Det er en opgave, der begynder nu, og som rummer:
– Resten af 2018: uddannelse af kandidater,
herunder deltage i så mange som mulige
møder lokalt. Sikre planlægning af aktiviteter i 2019.
– Januar – marts 2019: intensiv planlægningsfase, hvor alle bidrager, så vi kan være
helt klar til de sidste måneders kampagne.
– April – maj: fokus på parlamentsvalget,
centralt og lokalt
– Efter valget: evaluering såvel lokalt som i
udvalg, med kandidater og centralt

Fremtidens EU
Det EU, vi står overfor, er ikke det EU, vi
kender i dag. Det, at Storbritannien, som et
stort og kritisk land uden for euroen, forlader
unionen, har helt klart betydning for det EU,
vi skal forholde os til i fremtiden. Køreplanerne er rimeligt klare – og kursen er sat mod
meget mere union, meget mere centralisering
og endnu mindre, der kan bestemmes af landene selv og deres befolkninger. Helt konkret
er der følgende planer fra forskellige del af
EU-eliten:
– En præsident, der skal tegne EU udadtil
og indadtil, og som skal være formand for
både Kommissionen og Rådet
– En finansminister, som skal hjælpe eurolande med at overholde de økonomiske
regler og samtidig få resten af EU-landene
ind i Euroen – med undtagelse af Danmark
på grund af vores euro-undtagelse
– Et fælles EU-militær, der begynder med at
være et samarbejde mellem landene, men
som langsomt skal udvikle sig
– Et væsentligt større EU-budget, hvor
landene skal betale flere penge ind til EU,
men hvor EU også skal have sine egne

direkte indtægter
– Afskaffelse af de sidste enstemmighedsregler i f.eks. skattepolitik og udenrigspolitik, så beslutninger tages med flertal og
dermed uden vetoret
Når vi kommer til at møde den udvikling, er
det meget centralt med oplysning, viden, formidling – så flere og flere kommer til at have
kendskab til den retning, unionen bevæger
sig i. Det er et væsentligt fokusområde det
kommende år at få udbredt kendskabet til
unionens planer – på kort og på langt sigt. Det
vil vi gøre ved:
– At blande os i de debatter, vi kan komme
til, om EU’s fremtid. Herunder også meget
gerne tage lokale debatinitiativer, også
med partier, bevægelser, enkeltpersoner
mv., der har andre perspektiver på EU, end
vi har. Jo flere tilhængere og tvivlere vi kan
få i tale, des bedre.
– At gennemføre oplysningsaktiviteter,
primært på de sociale medier, i læserbreve,
kronikker mv.

Det militære EU,
og nødvendigheden af
forbeholdet
Danmark har heldigvis et forbehold på det
militære område. Det er væsentligt, at vi i
den kommende tid ruster os til eventuelle
angreb på dette forbehold. Når EU har fokus
på sin militære udvikling, vil det være mere
end nødvendigt, at vi opruster til kampen for
at forsvare selvbestemmelsen, også på dette
område. Det er væsentligt at sige fra over for
unions-dikteret oprustning og at skulle deltage i en aggressiv EU-udenrigspolitik. Der er
plads til forskellighed i Folkebevægelsen, og
ikke alle har samme holdning til, hvor meget
vi skal bruge på militæret, og hvordan det
giver mening at tænke dansk forsvar – men vi
er enige om, at retten til at bestemme, hvor
og hvordan det danske militær skal indgå,
ikke skal eksporteres til Bruxelles.

Vi vil i den kommende periode oplyse om
EU’s militære planer og om fordelene ved at
bevare forbeholdet.

EU som global aktør
Vi har oplevet, at mange – der ellers tidligere har været EU-modstandere – er blevet
forskrækket over en verden, hvor Trump er
præsident for USA. Frygten for, hvordan USA
vil agere i verden, har ført til, at en række
mennesker begynder at overveje, om det
ikke alligevel er nødvendigt med et stærkt
EU, der kan være en fornuftens stemme – en
modvægt til USA.
Vi forstår godt, at mennesker kan komme
i tvivl, men vi må afvise ideen om EU som
en positiv global aktør. For at være fornuftens stemme internationalt kræver det som
minimum, at man taler og agerer fornuftigt,
og ikke mindst at man bidrager til det positive
frem for at trække verden i en skæv retning.
I Folkebevægelsen har vi ingen illusioner
om EU som en positiv global aktør – vi dømmer ikke EU på vores ideer om, hvor godt det
kunne være, hvis EU var helt anderledes. Vi
dømmer EU på EU’s handlinger.
Når vi ser EU lave fiskeriaftale med Marokko, hvor man i strid med folkeretten fisker i
det besatte Vestsaharas territorium, så siger
det noget om EU’s prioriteringer. Når vi ser EU
lave udvekslingsaftaler med brutale regimer,
om at de mod betaling tager flygtninge retur,
så siger det meget om EU’s holdning til menneskerettigheder. Når vi ser EU være meget
tilbageholdende med ambitiøse klimamål,
lærer det os noget om EU’s evne til at være
med til at beskytte planeten. Og når vi ser
EU’s måde at agere – med toldmure mv – over
for fattige lande, så lærer det os noget om
EU’s holdning til en mere retfærdig verden.
Vi vil i den kommende periode være offensive med oplysninger om EU’s reelle ageren og
gå i dialog med så mange som muligt, der har
de samme bekymringer som os for de globale
udfordringer, men som mener, at EU kan være
en løsning.
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Klima, miljø og
forbrugerbeskyttelse
I Danmark er klimaforandringer ikke blot
noget, vi ikke kan ignorere, men også noget,
vi som relativt velstående land har pligt til at
gå forrest i at løse. I Folkebevægelsen tror vi
på, at globale klimaudfordringer løses bedst
ved globalt samarbejde, og vi mener samtidig, at EU er et ringe redskab til et sådant
samarbejde.
Vores kritik bunder i, at EU’s klimapolitik i alt for høj grad påvirkes af lobbyisme.
Bilindustrien, biotek-industrien, plastindustrien og flere har været med til at forme
EU’s ageren på områder som forurening fra
dieselbiler, brug af GMO’er og mærkning af
kræftfremkaldende stoffer i hverdagsprodukter i en negativ retning. Resultatet har været
konsekvent sorte aftryk på forsøg på grøn
politik. Det går ud over vores mulighed for at
bekæmpe klimaforandringerne lokalt; EU er
ikke ambitiøs nok politisk til selv at leve op
til den internationale Parisaftale, da tiltag
som CO2-kvoter har været for uambitiøse og
har vanskeliggjort mere ambitiøse nationale
tiltag. Det går ud over forbrugerbeskyttelsen;
varer på det indre marked, og dermed i Danmark, har for ringe krav til brug og mærkning
af farlige kemikalier, fordi producenternes
lobbyer er så stærke. Sidst men ikke mindst
går det ud over Danmarks mulighed for at
påvirke den globale dagsorden i en mere grøn
retning; fordi medlemslandene kun må støtte
EU’s position i FN, ender vi med at støtte en
langt mindre grøn politik i global sammenhæng, end hvis vi, som Norge, selv sad rigtigt
med ved bordet.
I den kommende periode vil vi sætte klimaet i fokus ved at vise, hvorfor udmeldelse
af EU også er en god idé for klimaets skyld.
Vi vil føre kampagner, især på sociale medier,
med grøn omstilling og forbrugerbeskyttelse i fokus, og vi vil være flittige til at bringe
emnerne op i debatter. Vi står for en fremtid
uden for Unionen, blandt andet fordi vi står
for en grønnere fremtid.

Velfærd og social dumping
Lissabontraktaten binder Danmark til at føre
en bestemt økonomisk politik, uafhængigt
af Folketingets farve. Finanspagten sætter stramme rammer for, hvor stort vores
offentlige forbrug må være, og de seneste års
reformer af efterløn, fleksjob og førtidspension er koblet sammen med det Europæiske
Semester. Selvom vi har et euroforbehold, ser
vi Danmark tilslutte sig en række økonomiske
aftaler som Europlus-pagten, som ligeledes

også, at hvis man f.eks. ønsker at føre en
anden økonomisk politik, så skal man altså
have alle lande med på én gang. Der er på en
lang række områder ikke mulighed for at være
foregangsland og vise et godt eksempel. På
samme måde er det indre marked traktatfæstet, og ethvert tiltag i mod social dumping
må indordne sig efter netop traktatens krav
om, at det indre marked er det vigtigste.
Vi tror på borgerne og på demokratiet. Derfor tror vi også på, at internationalt samarbejde skal være netop dét, et samarbejde, men
hvor det er borgerne, der har hånd i hanke
med udviklingen, frem for at der er lavet et
snirklet system, hvor borgernes stemme
glemmes.
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stiller stramme krav til vores finansielle og
monetære politik samt vores offentlige overenskomster.
I Folkebevægelsen kæmper vi imod enhver
udhuling af Euro-forbeholdet. Desuden
kæmper vi for, at Danmark trækker sig ud af
Europlus-pagten og Finanspagten, og at vi
ikke lader os påvirke af Kommissionens henstillinger om nedskæringer. På langt sigt er det
dog ikke muligt for Danmark, så længe vi er
medlemmer af EU, at holde sig helt uden for
EU’s regulering af vores finansielle og monetære politik og dermed vores velfærdspolitik,
da vi er bundet til Lissabontraktaten. En fri
velfærdspolitik vil således kræve, at Danmark
melder sig helt ud af EU.
De seneste år har vi set stadig flere tiltag
på det sociale område. Mens størstedelen af
disse endnu ikke er juridisk bindende, forholder vi os kritiske til udviklingen. Demokratisk
selvbestemmelse indebærer landes mulighed
for selv at regulere omfanget og niveauet
af sociale ydelser samt konstruktionen af
vores velfærdsstat. I den kommende tid vil vi
således beholde fokus på selvbestemmelse i
diskussionen om et socialt Europa.
Sidst men ikke mindst fortsætter vi kampen mod social dumping og fortæller samtidig, at problemet ikke kan løses fuldt, så
længe vi er EU-medlemmer. I forhandlingerne
om det nye udstationeringsdirektiv kæmpede vi en hård kamp for at sikre den nordiske
aftalemodel, og selvom vi opnåede små
fremskridt, er vi langt fra tilfredse. Så længe
hensynet til fri bevægelighed af arbejdskraft
og tjenesteydelser sættes over arbejdstageres rettigheder – og det gør det i traktaterne,
er det ikke muligt at kræve lige løn for lige
arbejde på samme arbejdsplads – og det vil
vi. Det er vigtigt for vores samfund at stoppe
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EU’s indblanding i arbejdsmarkedet, og det
rammer både arbejdere og virksomheder, når
nogle bruger EU’s regler til at omgå overenskomsterne og dermed laver unfair konkurrence. Vi er tilhængere af, at det skal være nemt
for borgere at flytte sig i Europa, og insisterer
samtidig på, at det skal ske på ordentlige vilkår. Vi står for bæredygtig, moderne arbejdskraft. Dette vil være udgangspunktet for den
kommende tids debatter og kampagner om
social dumping.

Behov for åbenhed
EU-systemet er gennemsyret af en lukkethedskultur, hvor alt helst skal foregå bag
lukkede døre og uden adgang for borgerne og
offentligheden. Det gør det utroligt svært for
borgerne at følge med i, hvad der faktisk sker,
hvem der træffer hvilke beslutninger, og hvordan pengene bliver forvaltet. I dette klima
skalter og valter politikere og embedsmænd
med vores demokrati og vores skattekroner.
Men ingen kan stille dem ordentligt til ansvar.
Vi kæmper benhårdt for at give mere
indsigt i alle dele af EU-systemet. Det er en
af vores fornemmeste opgaver i parlamentet
at blive ved og ved med at afsløre og fortælle
om systemet indefra. Men selv ikke EU-parlamentarikerne har adgang til at følge arbejdet i
maskinrummet hos Kommissionen. De fleste
handelsaftaler med andre lande laves også
bag lukkede døre eller med stærkt begrænset
indsigt. Derfor kan problemerne heller ikke løses fra parlamentet, og det er vigtigt, at vi er
helt ærlige over for borgerne om hele billedet.

Vi kan ikke ændre EU
indefra
Hver gang vi peger på et problem med EU
og fortæller om, hvordan EU skader miljøet,
folkestyret, velfærden eller noget helt andet,
så bliver vi skudt i skoene, at vi bare står i et
hjørne og er sure, og at vi stedet bør kaste
kræfter ind og forsøge at forandre EU indefra.
Men sagen er, at det har været forsøgt i langt
over 40 år, og udviklingen har alligevel kun
været den samme: mod mere og mere union.
Naturligvis er det muligt at ændre små
beslutninger i EU igennem parlamentet, men
at tro, man kan forandre systemet grundlæggende indefra er helt håbløst. Når vi kritiserer
EU, så forholder vi os jo netop til, hvad EU
er. Og dét EU, vi kender, det er nedskrevet i
traktater, som kun kan ændres, hvis samtlige
28 (snart 27) lande, Kommissionen og Parlamentet bliver enige på én gang. Det betyder

Vi skal have flere med
Folkebevægelsen mod EU er en græsrodsbevægelse – vi står stærkest, når alle i organisationen, nye som gamle medlemmer i
lokalkomiteerne, udvalgene og kontorerne er
engagerede og motiverede. I den kommende
valgkampperiode er det ekstra vigtigt, at organisationen styrkes, så vi får vores budskab
kommunikeret ud til flest muligt. Det indebærer, at vi sætter fornyet fokus på at få flere
med – det betyder både, at vi skal have flere
medlemmer, og at vi skal have flere aktive.
I forbindelse med valgkampen skal
indmeldingskampagnerne – både på sociale
medier og i trykt materiale – intensiveres, og
forskellige målgrupper skal rammes. Indsatsen på de sociale medier skal styrkes og
koordineres, eksempelvis via medlemsgrupper på Facebook, så hele organisationen kan
bidrage til den. Lokale komiteer opfordres
desuden til at sætte egne mål for, hvordan de
vil øge brugen af sociale medier, og dele ideer
med hinanden.
Vi skal nå ud i alle dele af landet, og vi skal
inddrage og aktivere folk på netop deres præmisser. Nogle er måske gladest for deltage
aktivt via de sociale medier, andre foretrækker gadeuddelinger. Nogle har kreative gener
og vil tegne noget eller lave en video, mens
andre kan lide at skrive og kan bidrage med
blogindlæg og læserbreve. Nogle er gode til at
koordinere begivenheder, og nogle er gode til
at motivere andre. Alles bidrag er nødvendige
og vigtige for os, og vi skal være omhyggelige
med at værdsætte det arbejde, som rigtig
mange aktive deltager i. Der skal tages ekstra
godt imod nye aktive, så både de og de mere
erfarne har lyst til at kæmpe videre for bevægelsen.
Vi skal også tage godt fat i komiteerne og
se på, hvordan vi kan styrke dem rundt om i
landet. Nogle steder går det glimrende allerede, andre steder ville en vitaminindsprøjtning
være rigtig godt. Komiteerne skal let kunne
dele ideer med hinanden og opfordres til at
hjælpe hinanden så meget som muligt. Det
skal vi tage seriøst; det er grundlaget for en
stærk organisation.

Afrunding
Det kommende års aktiviteter vil være præget
af, at det er et valgkampsår. Vi bruger valgkampen dels til at styrke vores organisation,
og dels til at sprede vores kritik af EU ud fra
ovennævnte fokusområder. Vores budskab er
klart: Vi vil ud af EU.
Vi vil kæmpe for et godt valgkampresultat
som led i denne proces. Efter valget vil vi holde gejsten og vise, at EU-spørgsmålet er mere
relevant end nogensinde.
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Valggrundlag for Folkebevægelsen mod EU

Tag magten tilbage
Indledning
Folkebevægelsen mod EU er den konsekvente
og den tværpolitiske EU-modstand.
Spørgsmålet om det danske EU-medlemskab er rykket frem på den politiske dagsorden. Det skyldes ikke mindst de britiske
vælgeres beslutning om at forlade EU. Men
det skyldes i lige så høj grad de seneste
års politiske udvikling i Danmark og andre
EU-lande. Folkebevægelsen har selvfølgelig et
stærkt fokus på denne politiske udvikling, da
den kan gøde vejen mod en dansk udmeldelse
af EU.
For Folkebevægelsen handler en udmeldelse af EU om at genvinde retten til national
selvbestemmelse. National selvbestemmelse
er ikke bare et teoretisk begreb – det handler
om vores allesammens hverdag.
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Vores værdier og mål
Folkebevægelsen bygger på et fælles fundament – et sæt af fire grundlæggende værdier.
De fire værdier, som Folkebevægelsen vil bære
med sig ind i EU-parlamentet, er:
– et levende demokrati
– et bæredygtigt miljø
– den nordiske velfærds- og arbejdsmarkedsmodel
– et globalt udsyn
Alt for ofte udfordrer, undergraver eller direkte truer EU disse værdier, eksempelvis når
EU-kommissionen stiller lovforslag. EU’s regler gør, at kommuner skal bruge ressourcer på
at sende busdrift i EU-udbud. EU afgør, hvilke
kemikalier vores børns legetøj kan indeholde.
Og det er EU, der afgør, i hvilken udstrækning
det er muligt at indføre et værn mod social
dumping for at beskytte danske løn- og arbejdsvilkår. Ligeledes begår EU overfiskeri ud
for Vestafrikas kyst og ødelægger livsgrundlaget for den lokale befolkning.
Derfor forholder Folkebevægelsens repræsentanter i EU-parlamentet sig konkret til den
EU-lovgivning, der nu, og i fremtiden, vil påvirke vores vilkår i Danmark og internationalt.
Folkebevægelsen kæmper imod, når EU vil
udvide sin magt på bekostning af den nationale selvbestemmelsesret.
Derfor har Folkebevægelsen mod EU fem
hovedmål for vores arbejde i EU-parlamentet:
1. At sætte fokus på dansk udmeldelse af EU
2. At hindre EU i at få mere magt og arbejde
på at tage magten tilbage til borgerne
3. At arbejde for at sikre den skandinaviske
velfærdsmodel
4. At arbejde for at sikre et bæredygtigt miljø
5. At kæmpe for det globale udsyn

Fremtiden
Netop nu diskuteres EU’s fremtid blandt
eliten i Bruxelles. Finanskrisen, flygtningestrømmen og Brexit rystede fundamentet under EU og manede nervøsiteten frem i øjnene
på EU-eliten. Indtil nu kaldes der alene på
mere EU! – Derfor skal Danmark også overveje
sin fremtid i fremtidens EU.

Den ene vej – EU’s fremtid
Briternes glædelige beslutning om at forlade
EU har trukket fronterne skarpt op: ”For” eller
”imod” mere EU. EU-begejstrede politikere
holder stædigt fast i forestillingen fra artikel
1 i Lissabontraktaten om ”en stadig snævrere
union”.
Således har prominente folk fra EU-eliten
talt varmt for flere strukturelle ændringer i
EU. Der er forslag om at indføre én samlet

præsident, om at indføre én finansminister
til at holde medlemslandenes økonomier
i ørerne og ikke mindst fælles militær og
asylsystem. Samtidig foreslås det, at der
skal indføres flere flertalsafgørelser, således
at ét land ikke kan nedlægge veto. Det skal
gælde både skattepolitik og udenrigspolitik.
Det er emner, som løbende bliver diskuteret
i EU-systemet, og planen er, at EU-eliten
skal konkludere på det meste efter EU-parlamentsvalget. Samtidig arbejdes der hårdt på,
at EU’s fremtidige budget skal blive større,
både ved at medlemslandene indbetaler flere
penge og eventuelt via direkte EU-indtægter.
Den øgede magt til EU og de øgede midler
til at udøve magten med skal bl.a. sikre EU en
større økonomisk indflydelse på de nationale
politikker. Desuden skal der bruges milliarder
af euro på opbygning af PESCO, som handler
om dels at integrere staternes militære styrker i en EU-kommando. Og det handler om at
styrke EU’s våbenindustri. En våbenindustri,
som i vidt omfang eksporterer våben til regeringer, der vedvarende krænker menneskerettighederne.
EU er i fuld gang med at færdiggøre en
bankunion. EU’s bankunion betyder, at EU får
magt over lovgivning på bankområdet. Bankunionen kan også vise sig at blive et problem
for de færøske og grønlandske banker, og dermed for Rigsfællesskabet. Danmark har ikke
tilsluttet sig bankunionen, men Danmarks
regering taler positivt om den og har nedsat
et udvalg, som i 2019 skal anbefale, om Danmark skal med i bankunionen eller ej.
Disse initiativer og planer vil medføre en
massiv forøgelse af EU’s magt. Det sker entydigt på bekostning af de nationale demokratiers og dermed befolkningernes mulighed for
reel demokratisk indflydelse.

Et ansvarligt og demokratisk Danmark
uden for EU – DAXIT
Folkebevægelsen mod EU arbejder for en anden fremtid for Danmark. Vi kan se mulighederne i et levende demokrati, bæredygtighed
og en styrkelse af den nordiske samfunds
model.
Vi véd, at verden er større end EU og

arbejder internationalt sammen med andre
EU-modstandere og EU-kritikere for en anden
vej for Europa. For en fremtid, der bygger på
ligeværdighed, samarbejde og på folkeretten.
Vores interesser og værdier, den nordiske
politiske tradition og vores samfundsmodel
har trange kår i EU. Derfor gør Folkebevægelsens parlamentarikere alt, hvad de kan, for at
bevare så meget dansk selvbestemmelse som
muligt.
Vi arbejder for en anden vej: Vi vil følge
briterne ud af EU med et dansk Brexit, også
kaldet DAXIT.
Ved at stå uden for EU kan Danmark både
være en god nabo, tage globalt ansvar og
samtidig udvikle et velfungerende folkestyre, hvor beslutningerne bliver taget tæt på
borgerne, og hvor politikerne står til ansvar for
vælgerne.
På det økonomiske område vil Danmark
kunne blive en del af Den Europæiske Frihandelsaftale, EFTA. EFTA har allerede et
system af frihandelsaftaler med EU, ligesom
Danmark allerede er med i Verdenshandelsorganisationen WTO. Ligeledes er Danmark
allerede nu medlem af flere store internationale samarbejdsorganisationer, der har til
formål at styrke fred, demokrati og sikkerhed.
Folkebevægelsen mod EU ser gerne, at såvel
Europarådet, ”Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa” (OSCE) og FN
styrkes.
Danmark vil også fortsat være en del af det
nordiske samarbejde, som vi ønsker at styrke.
Vi har i Norden et meget tæt samarbejde
helt uafhængigt af EU. De nordiske lande er
samlet set verdens 11. største økonomi ifølge
Nordisk Råd, og Danmark eksporterer mere til
de andre nordiske lande end til Tyskland.
EU er en stor aftager af danske varer, og
det er vigtigt at kunne handle med EU. Men
det er også vigtigt at huske på, at dansk eksport til lande som USA, Norge og Kina i forvejen er så stor, at når det britiske marked om
kort tid ligger uden for EU, så vil ca. 45 % af
den danske eksport gå til lande uden for den
Europæiske Union. Samtidig vil størstedelen
af den danske handel vil være med lande, som
ikke har euro’en.

I modsætning til i dag, hvor vi er bundet
af EU’s toldsatser, der betyder, at en lang
række varer bliver dyrere, end de behøvede at
være, kan Danmark uden for EU sikre, at vores
handel med resten af verden bliver attraktiv
for både Danmark og vores samhandelspartnere. EU-tolden koster det danske samfund
et sted mellem 50 og 100 milliarder kroner om
året, og den fordyrer både varer fra udviklingslandene og varer fra andre EU-lande. De
stiger naturligvis i pris, når de beskyttes mod
konkurrence udefra.
Når vi træder ud af EU, vil Danmark selv
kunne fastsætte tolden, så udviklingslandene kan sælge deres varer til os og ikke være
bundet af protektionistiske EU-krav om at
beskytte deres egne kortsigtede økonomiske
interesser. Vi vil, ligesom Norge ofte gør, kunne støtte udviklingslandene i internationale
forhandlinger, hvor vi hidtil har været tvunget
til at støtte EU’s politik, der i en række tilfælde har forhindret retfærdige aftaler.
Folkebevægelsen vil tage magten tilbage.
Tilbage til Folketinget, regionerne, kommunerne og befolkningen. Magten skal tilbage,
så vi kan kæmpe for et levende demokrati,
den nordiske samfundsmodel, bæredygtighed
og globalt udsyn – på tværs af partiskel.

En stemme på Folkebevægelsen
En stemme på Folkebevægelsen mod EU er
en stemme på den klare EU-modstand. En
EU-modstand, der utvetydigt har DAXIT som
endemål – at Danmark forlader EU.
En stemme på Folkebevægelsen er også
en stemme for de visioner, som det nordiske
samarbejde blev skabt på. Et udsyn vendt
mod verden og en solidaritet med verden.
Men også med et ønske om, at relationen
mellem borgerne i vores samfund bygger på
mere end penge – at vores velfærdssamfund
skal have som mål, at der er plads til alle, og
at der er brug for alle.
EU’s Økonomisk Monetære Union undergraver det sidste mål, mens EU’s stormagtsambitioner undergraver et globalt udsyn, der
bygger på andet og mere end kold egeninter
esse.
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Læserbreve

KALENDER

Nej til valgteknisk samarbejde
Af Hans Hansen
på vegne af Folkebevægelsen
mod EU-Esbjerg

// Der skal ikke herske tvivl om,
at vi i Esbjerg komiteen betragter
et valgteknisk samarbejde med
Enhedslisten som problematisk.
Derfor indsender Esbjerg komitéen
et forslag til årets landsmøde, som
opfordrer til at denne beslutning
trækkes tilbage.
Vi vil opfordre alle medlemmer
af Folkebevægelsen mod EU til at
diskutere denne problemstilling og
drøfte det, når der skal vælges delegerede til Landsmødet i oktober.
Vi tror, at vi står os bedst ved ikke

at have et valgteknisk samarbejde,
og at vi får vores budskab tydeligere
frem, når der ikke kan sås tvivl om,
hvor en stemme på liste N går hen.
Forslag til Folkebevægelsens
landsmøde 2018 - Folkebevægelsen
mod EU Esbjerg:
Folkebevægelsen opsiger aftalen
om Valgteknisk samarbejde med
Enhedslisten til EU-Parlamentsvalget i maj 2019.
Begrundelse: Ved at indgå i et
valgteknisk samarbejde med et
politisk parti risikerer vi at levere
stemmer til dette bestemte parti.
Dette signalerer bestemte politiske
præferencer, og er derfor i modstrid
med Folkebevægelsens tværpolitiske grundlag.

Hvad gør vi nu lille du?
Af Court Østerberg

// Ja, sådan kan man spørge om en
vigtig del af en, for tiden, omtalt
diskussion om medlemskabet af
EU. Tiden nærmer sig, og Folkebevægelsen skal nu i direkte kampvalg
med Enhedslisten, som i lange
perioder har repræsenteret Folkebevægelsen med gode folk i EU-parlamentet. Årsmødet i Folkebevægelsen gav tilslutning til, at der blev et
fælles samarbejde mellem Folkebe-

vægelsen og Enhedslisten, men er
det nu en god aftale vi har indgået?
Vi er nu, efter min mening, fri
til at søge en anden løsning. Der
er mange borgerlige stemmer, der
er imod EU, som ikke vil støtte
os, fordi samarbejdet har været
for snævert med liste Ø. Vi bør
derfor, efter min mening, søge et
samarbejde med alle, da vi jo er en
folkebevægelse, som vil samle al
modstand mod EU, og derfor åbent
tage imod alle folk som har samme
synspunkt – hvad synes du?

Der er vigtigere debatter
end det valgtekniske samarbejde
Af Karina Rohr,
Medlem af Landsledelsen

// Før landsmødet sidste år blev
der taget en meget grundig debat
om det valgtekniske samarbejde.
Landsmødet 17 brugte også en del
tid på at få udfoldet argumenterne
og positionerne. Vi stemte om det,
og den side der ønskede at afvise
valgteknisk samarbejde tabte. Jeg
var selv på nej-tak fløjen, og ville
da gerne have vundet debatten.
Nu foreslår Esbjerg-komiteen, at vi

gentager afstemningen. Det er de
naturligvis i deres gode ret til, men
det er ikke et forslag, som jeg kan
støtte. Jeg tror, at det tjener bevægelsen bedst at acceptere beslutningen fra sidste år og se fremad.
Mit håb er, at denne debat ikke
tager for megen tid og energi fra
det væsentligste: at drøfte hvordan vi styrker unionsmodstanden,
hvordan vi kan få flere til at se daxit
som en mulighed - og hvordan vi
bliver klar til at vinde det kommende parlamentsvalg.

Hvis I afholder arrangementer, møder eller lignende, som I gerne vil
have i kalenderen enten på hjemmesiden eller i Folk i Bevægelse, kan
de sendes til fb@folkebevaegelsen.dk.
Deadline til kalenderen i Folk i Bevægelse nr. 4-2018 er den 1. december 2018.
Hold øje med kalenderen på vores h
 jemmeside folkebevaegelsen.dk

AARHUS: Møde og delegeretvalg i Folkebevægelsen
mod EU i Aarhus
Tid: 20. september kl. 19.30.
Sted: Samsøgades Skole – Klasselokale 0012
Bemærk, at det er et nyt sted, da vi ikke længere kan
holde på Brobjergskolen. Vi håber snarest at finde en
bedre og mere permanent løsning.
Dagsorden:
– Landsmødeforberedelse og delegeretvalg.
Der er landsmøde i Folkebevægelsen mod EU i Aalborg den 27. og 28. oktober. Vi drøfter på mødet de
indkomne forslag forud for parlamentsvalget i 2019,
samt vælger delegerede.
– Forberedelse af parlamentsvalget i Århus.
Vi tager en drøftelse af, hvad vi gerne vil nå lokalt i
Århus for at gøre Folkebevægelsen mod EU mest synlig som den brede tværpolitiske EU-modstand under
valgkampen til EU-parlamentet forår 2019. Der er
brug for en stærk indsats for at byde EU størst mulig
modstand.

BIRKERØD: offentligt møde med
Rina Ronja Kari
20. september kl. 19:00 – 20:30
Biblioteket, Birkerød
Fremtidens EU med 27 lande – Hvad er situationen
efter Brexit?
Kom og mød Rina Ronja Kari, der vil give sit bud og
svare på spørgsmål

ESBJERG: Foreningernes dag i Esbjerg
Tid: Lørdag 1. september 2018 – kl. 10–15
Sted: Torvet i Esbjerg
Mød Folkebevægelsen mod EU på Foreningernes dag
fra 10:00–15:00.
Du finder os på Torvet i Esbjerg, sammen med en lang
række foreninger. Vi er der med en pavillon og med en
konkurrence med gode gevinster. Kom forbi og få en
snak bliv klogere på EU og vind.

ESBJERG: Folkebevægelsen mod EU Esbjerg afholder møde med valg af delegerede med efterfølgende
offentligt møde.
Dato: 2. oktober
Sted: Jerne Kro, Fredensgade 28, Esbjerg Ø
17:30-19:00: Valg af delegerede til Landsmøde i Aalborg. For medlemmer
19:00-21:00: Offentligt møde – Danmarks muligheder
efter en udmeldelse af EU
Kom og hør Karen Sunds fra Folkebevægelsen på
Djursland. Der er fri adgang og Folkebevægelsen er
vært med kaffe-te og kage
Følg med på www.viviludaf.eu og Facebook.
Folkebevægelsen mod EU Esbjerg

KAAS: Medlemsmøde med valg af delegerede for
Jammerbugt-komiteen
3. oktober kl. 19:00 – 20:30
Lopper mod EU, Langgade, Kaas
Der skal vælges delegerede til landsmødet i Aalborg
27. og 28. oktober.
Der vil på mødet være oplæg fra landsledelsen, og vi
byder på kaffe og kage.

NORDVEST: Fællesmøde med valg af delegerede for
komiteerne Nørrebro og Nordvest
9. oktober kl. 19:00 – 21:00
Bogcafeen, Frederikssundsvej 64, Kbh. NV
På mødet behandles landsmødet 27.-28. oktober og
foreberedelsen af liste N’s valgkamp i 2019.

ODENSE: Mød MEP Rina Ronja Kari
17. september kl. 19:00 – 20:30
Kulturmaskinen, lok. ”Nielsen” Favergården 7, Odense C
EU-valget står snart for døren. Derfor inviterer komiteerne på Fyn alle til at møde Rina Ronja Kari.
– Hvordan arbejder Rina i Bruxelles, Strasbourg og i
Danmark?
– Hvordan kan vi bruge pladsen i EU-parlamentet til
at komme ud af EU?
– Hvordan styrker vi Folkebevægelsen ved EU-valget i
maj 2019?
Mød Rina og kom med dine input!
ROSKILDE: komitemøde med valg af d
 elegerede
10. oktober kl. 19:00 – 20:00
Enhedslistens lokaler, Skt. Pederstræde 1E, Roskilde
Medlemsmøde med diskussion af Folkebevægelsens
kommende landsmøde samt valg af delegerede.

SKIVE: medlemsmøde med valg af d
 elegerede
2. oktober kl. 19:00 – 20:00
Keramiklokalet, Aktivitetscentret Ny Skivehus
Fælles medlemsmøde m. valg af delegerede til Folkebevægelsens landsmøde.
Thy/Mors – Holstebro/Struer -Ulfborg m.fl. og Skive
komiteen

VALBY OG SYDVEST:
Generalforsamling 2018 for komiteerne Valby og
Sydvest, Folkebevægelsen mod EU
Tid: Tirsdag den 2. oktober kl. 18.00
Sted: Valby Kulturhus, Toftegårds Plads.
Forslag til dagsorden
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Året der er gået
3. Planer for året der kommer
4. Økonomi
5. Optakt til Landsmødet
6. Valg af delegerede til Landsmødet
7. Eventuelt
Alle medlemmer er velkomne!
Bemærk at der er offentligt møde i samme lokale fra
klokken 19.30:

VALBY OG SYDVEST:
EU-modstand i sang og tale
Sted: Valby Kulturhus, Toftegårds Plads
Tid: Tirsdag den 2. oktober kl. 19.30
– Arne Würgler spiller og synger sange om EU
– Ditte Staun taler om EU-modstand lige nu; hvorfor
og hvordan: Fra Brexit til Daxit
– Ken Bruun giver eksempler på EU’s svindel og
EU-tilhængernes bedrageri.
Gratis adgang.
Alle er velkomne – uanset holdning til EU! Vi ønsker at
få en god debat om de vigtige spørgsmål.

VIBORG – Generalforsamling og valg af delegerede til
landsmøde
Sted:H.C Andersensvej 32 st.th, Hørdum, 8800 Viborg
Tidspunkt: Mandag den 24.9 kl. 19.30
Viborg Komiteen inviterer alle medlemmer til generalforsamling. Vi skal også vælge delegerede til landsmødet i Aalborg den 27.-28. oktober.

AALBORG: Møde med valg af delegerede.
Onsdag den 12. september 2018 kl. 17,00
Socialisternes Hus, Søndergade 12, Aalborg
På mødet vil vi drøfte det kommende landsmøde og
vælge delegerede.
I Folk i Bevægelse vil der være optrykt diverse papirer
vi skal behandle på landsmødet.
Aalborg/Nørresundby Komiteen
Himmerlandskomiteen
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Forslag til:

Dagsorden for
Folkebevægelsens landsmøde
den 27-28. oktober 2018
Lørdag den 27. oktober:
Kl. 11.30: – Ankomst og indskrivning påbegyndes
Kl. 13.00: – Åbning (med den af LL vedtagne udtalelse), velkomst og konstituering, herunder vedtagelse af afstemningsprocedure, spørgsmål om valgforbund samt
antal EP-kandidater
– Fremlæggelse af parlamentsberetning, politisk beretning og organisatorisk
beretning. Diskussion og afstemning
– Pause
– EP-valget – årsplan og opstillingsgrundlag. Fremlæggelse, summemøde ved
bordene og diskussion
– Valg af Landsledelse og 1. afstemningsrunde om EP-kandidater

Støt Folkebevægelsen
mod EU’s valgkamp
Nu kan du også få et bevis for din andel i valgsejren ved
EU-valget til maj.
Indbetal et beløb på via MobilePay på 62755 eller
netbank (reg) 9860 (konto) 025100. Skriv ”Andelsbevis”
samt navn og adresse eller evt. medlemsnummer i
beskedfeltet. Så sender vi et flot andelsbevis.
Alle beløb er velkomne og en vigtig
støtte for Folkebevægelsen mod EU.
Du bestemmer selv, hvor meget du
vil bidrage med – og alle bidrag er
naturligvis meget velkomne!

Kl. 19.00: – Spisning – EU-modstanden fester – uddeling af den danske træskopris
– Præsentation af valgte EP-kandidater

Søndag den 28. oktober:
Kl. 9.00: – Morgensang
– 2. Afstemningsrunde om EP-kandidater
– Debat: Fremtidens Europa
– Indkomne forslag, vedtægter, afstemning om opstillingsgrundlag og årsplan
– 3. Afstemningsrunde om EP-kandidater
– Regnskab, budget og valg af revisor
– Uddeling af den internationale træskopris
– Præsentation af Landsledelsen + kandidater
Kl. 13.00: – Afslutning og tak for i år og klar til valgkamp!
– Frokost og oprydning
13.15-14.30: – Møde i den nyvalgte Landsledelse
Alle tider er cirkatider, som løbende justeres af dirigentkollektivet.
Kandidater til både Landsledelse og EP-kandidater præsenteres ved at tage ordet i de politiske diskussioner, samt ved præsentationsvæg og –videoer.

!
Tilmelding til Landsmøde 2018
Folkebevægelsen mod EU’s Landsmøde den 27.-28. oktober 2018
hos 3F Aalborg, Hadsundsvej 184, 9000 Aalborg
___ For delegerede
___
___
___
___
___

___ Gæster

Jeg tilmelder mig Folkebevægelsens Landsmøde oktober 2018 (350 kr. incl. ret til billigste rejserefusion)
Jeg vil gerne bestille middag/fest lørdag (190 kr.) ___ vegetar
Jeg vil gerne bestille frokost søndag (90 kr.)
___ vegetar
Jeg ønsker morgenmad søndag (30 kr.)
Jeg ønsker oplysning om overnatningsmuligheder

Beløbet _____________ kr. er indbetalt på kt: 9860-0000025100 / mobilpay 62755
Komité/org.:
Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

E-adresse:
Sendes til: Folkebevægelsen mod EU, Tordenskjoldsgade 21, st.th., 1055 København K eller tilmelding
på www.folkebevaegelsen.dk. Tlf: 3582 1800 eller e-post: bogholderi@folkebevaegelsen.dk senest 18. oktober

Tlf./mob.:
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EU er en privatiserings-motor
for eksempel være et grundprincip,
men med privatiseringer har vi set
dyrere vand, og dermed kommer de
fattigste voldsomt i klemme.

Hvert år udsteder EU-systemet de såkaldte “Landespecifikke henstillinger”.
Det er EU’s henstillinger til landene om, hvilke reformer der skal gennemføres
for at få en økonomi, der følger EUs regler.

Fri bevægelighed
Af Rina Ronja Kari, medlem af
EU-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU

// Også i år har Danmark fået nogle
råd med på vejen. Rådene handler
om, at vi skal øge konkurrencen i for
eksempel forsyningsbranchen (altså
vand, el- og varme), men også gerne
inden for andre serviceområder.
Henstillingen til Danmark skal ses
i lyset af EU’s øvrige pres for at øge
konkurrencen og liberalisere flere
markeder.
Prisen er desværre ofte både
dårligere vilkår for arbejderne og
ringere kvalitet. Se bare på erfaringerne fra den britiske privatisering
af jernbanerne.

EU-lov om jernbaner og post
Nogle af de tydeligste eksempler

på EU som privatiseringsmotor er
jernbanepakkerne og postdirektiverne. I den nyeste jernbanepakke
er indskrevet et direkte krav om, at
togdriften skal være fuldt liberaliseret fra 2020, med mindre vi kan
bevise, at den offentlige operatør
gør det billigere. Det er en fuldstændig ignorering af erfaringerne
fra flere lande, som allerede har
liberaliseret togdriften med rigtig
dårlige erfaringer.
I Storbritannien er det blevet et
folkekrav at nationalisere jernbanedriften igen. Et krav som Labour
netop kunne bruge op til parlamentsvalget sidste år på grund af
det kommende Brexit.
Kravet kommer efter, at liberalisering har betydet dårligere service,
dyre billetter og dybt frustrerede
arbejdere, som gentagne gange
har strejket på grund af elendige

arbejdsvilkår og bekymringer for
sikkerhed.
Postdirektiverne har mødt stor
modstand i blandt andet Norge,
som med en socialdemokratisk regering planlagde at nedlægge veto.
Det nyeste postdirektiv betyder
nemlig, at der skal ske en fuldstændig liberalisering af postuddeling.
Det betyder, at de private kan svinge ind og snuppe de gode opgaver,
som man kan tjene penge på, imens
yderkantsområderne risikerer at
blive grusomt glemt.

Den økonomiske styring
Men EU har altså også mere indirekte håndtag at bruge, når de vil
fremme privatiseringen.
Nemlig i forbindelse med den
omfattende økonomiske styring af
medlemslandene, hvor de landespecifikke henstillinger er et vigtigt

redskab. Ud over årets henstilling
til Danmark, så har vi set adskillige
forsøg på at få mere privatisering
igennem.
Værst i Grækenland, hvor blandt
andet en privatisering af vandforsyning står højt på EU’s dagsorden,
men også andre lande har fået såkaldte henstillinger om at gennemføre privatiseringer af forskellige
offentlige services.
Konsekvenserne er til at mærke.
Med privatiseringer følger ofte dårligere vilkår for arbejderne, samtidig
med at forbrugerne også står ringere. Retten til rent drikkevand burde

Det grundlæggende princip i EU
er som bekendt den frie bevægelighed, også for tjenesteydelser.
Enhver virksomhed fra et EU-land
skal som udgangspunkt have ret
til at levere tjenesteydelser i et
andet EU-land. Det gælder også for
eksempel tandlæger og sundhedstjenester.
Dette princip går igen, når EU
presser på for at liberalisere offentlige områder. Grundtanken er, at de
private virksomheder skal have alle
muligheder for at tjene penge, også
på områder som hidtil har været på
private hænder.
Profitten skal på private hænder,
alt imens det offentlige efterlades
med gælden. Dette grundprincip er
traktatfæstet i Lissabontraktaten
som en væsentlig hjørnesten i EU,
og som derfor ikke lader sig ændre
uden videre.
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»VERDEN VAR STØRRE END EU« PÅ FOLKEMØDET
Traditionen tro deltog
Folkebevægelsen
mod EU i Folkemødet
i Allinge på Bornholm.
Det blev en både fest
lig, solrig og sejrrig
affære.
// Igen i år havde Folkebevægelsen
telt midt på Cirkuspladsen lige ved
siden af Folketinget.
Under temaet ”Verden er større
end EU” delte vi en masse materiale ud i 300 muleposer og talte
med de mange nysgerrige forbi
passerende og støtter. Vi havde ved
ere:
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Den årlige fodboldkamp mod
Europabevægelsen var flyttet
ind foran hovedscenen, så vi 
havde en masse tilskuere og
vandt 6-2! Morten Riis, som er
medlem af Folkebevægelsen og
formand for Børne- og skoleud
valget på Bornholm, hjalp os
med at vinde.
Bornholms Tidende dækkede
sejren med overskriften ”Morten
Riis vinder EM i fodbold” på forsiden af netavisen og med en stor
artikel side 3 i den fysiske avis, der
blev omdelt på Folkemødet.
Senere vandt vi igen over
Europabevægelsen, da vi slog
Stine Bosse og co. i ”Den store
Ann-Selena Ca
EU-quiz”. Folkebevægelsen mod
illoux deler mat
eriale ud
EU kom, så og sejrede.
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Vi sikrer pokalen endnu et år!
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Ann-Selena Cailloux, Lave K. Broch,
Ditte Staun og Christian Juhl

MENINGSMÅLING:

STØRRE OPBAKNING TIL NORDISK FORBUND
END TIL DANSK EU-MEDLEMSKAB
En meningsmåling viser, at 44,5% af de adspurgte foretrækker et nordisk forbund
i stedet for dansk EU-medlemskab, der kun støttes af 36,2% af deltagerne i undersøgelsen.
Danskerne ikke så EUbegejstrede

Foto: Søren Sigfusson, norden.org

// I juni blev der offentliggjort en
meningsmåling foretaget af Sentio,
som viser, at der i alle regioner i
Danmark er større tilslutning til
et nordisk forbund end til dansk
EU-medlemskab.
I alt foretrækker 44,5% af
de adspurgte et nordisk forbund,
mens 36,2% ønsker fortsat dansk
medlemskab af EU. De resterende
19,3% svarer “ved ikke”.
Målingen viser også, at der
er stor tværpolitisk støtte til et
nordisk forbund i stedet for dansk
EU-medlemskab.
Der er flertal for et nordisk
forbund blandt vælgerne af
Socialdemokratiet, DF, Enheds
listen, Liberal Alliance og Alternativet.
Derimod er der flertal for
dansk EU-medlemskab blandt vælgerne af Venstre, Radikale Venstre,
De Konservative samt SF. Men i
disse partier er der også store min-

dretal, der foretrækker et nordisk
forbund.
Eksempelvis støtter 43,33% af
Radikale Venstres vælgere et nordisk forbund, mens fortsat dansk
EU-medlemskab støttes af 50% af

de radikale vælgere.
SF’s vælgere er stort set delt
på midten idet 45,24% støtter et
nordisk forbund, og 47,62% støtter
dansk EU-medlemskab.

”Målingen viser, at danskerne
ikke er så overbegejstrede for EU,
som vi ofte hører i danske medier, og at et nordisk forbund, som
alternativ til EU har bred støtte i
den danske befolkning. Det giver
god mening i en tid, hvor magten i
EU centraliseres og hvor Storbritannien er på vej ud af EU. Det derfor på
tide, at vi i Danmark igen begynder,
at se på Norden, som et alternativ
til EU,” siger Lave K. Broch, der er
1. suppleant til EU-parlamentet for
Folkebevægelsen mod EU.
”Norden vil kunne blive et
Canada i Europa. Canada har jo et
gunstigt samarbejde med USA, men
fører samtidig selvstændig politik
både indenrigs- og udenrigspolitisk.
Vi – de nordiske lande – kan også
samarbejde med EU uden at være
med i EU. Vi bør blive EU’s gode
nabo,” konkluderer han.

HVEM STÅR BAG
MÅLINGEN?
Målingen blev gennemført i
perioden 1.–5. juni, og 1006
personer er interviewede. Sentio
har udført målingen for Lave K.
Brochs kampagne til EP-valget,
Frit Norden, Retsforbundet,
Nødvendigt Forum og Radikalt
EU-kritisk netværk.
Det spørgsmål, som Sentio stillede respondenterne, lød:
Hvis der kunne etableres et
nordisk forbund bestående af
Danmark, Finland, Island, Norge
og Sverige med fælles politik
inden for en lang række områder
f.eks. miljø, retspolitik og udenrigspolitik samt handelsaftaler
med EU og andre lande – og du
fik valget mellem, at Danmark
skulle indgå i det nordiske forbund eller være medlem af EU.
Hvad ville du så stemme for?
For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Lave K. Broch, 1. suppleant til
EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, tlf. 2892 2127 og
e-mail: lave@broch.dk

7

Folk i Bevægelse nr. 3 – 2018

FOLKEBEVÆGELSEN BESØGER NORGE
// På årsdagen for nej’et til
Maastricht-traktaten 2. juni mødtes en delegation fra Folkebevægelsen i ”Landbrukets Hus” i Oslo
med Nei til EU, Ungdom mot EU og
repræsentanter for nej-flertallet i
Stortinget.
Besøget i Oslo var lærerigt og
motiverende: Hele 81% er imod
EU-medlemskab, og Nei til EU har
oplevet en tilgang på mere end
2.000 medlemmer på ét år.
Der var under besøget dels
fokus på øget samarbejde mellem
de to søsterorganisationer i forhold
til at udveksle viden, organisatorisk og praktisk hjælp frem mod
EU-valget 28. maj 2018. Nei til
EU og Ungdom mod EU vil sprede
budskabet om, at det er vigtigt at
støtte Liste N økonomisk for at
sikre og styrke vores repræsentation i EU-parlamentet. Desuden var
der fokus på Norges muligheder
og begrænsninger i EØS-aftalen
med EU.

Konsekvenser af EØS
Aftalen betyder på den ene side,
at kun 10 procent af lovgivningen
i Norge er omfattet af EØS, og
at Norge har reservations- eller
veto-ret over for lovgivning fra EU.
Men på den anden side rammes
Norge af det Indre Marked, og
det norske storting kan – lige-

EN VÆRDIFULD
FORKÆMPER FOR EUMODSTANDEN STOPPER
I TORDENSKJOLDSGADE
// Til vores meget store frustration
har Frederikssund Kommune
besluttet, at Jan Vogel skal have
status af folkepensionist og dermed
stoppe i sit skånejob hos Folke
bevægelsen.
Jan har igennem de sidste 23
år været en stærk og værdifuld
EU-modstander på landssekretariatet. Han har både et stort kendskab
til vores mange aktive og samtidig
en enorm viden om EU-stoffet.
Vi kommer til at savne at se ham
fast på Tordenskjoldsgade, både
som kollega og som person. Og vi
siger ham en meget stor tak for
indsatsen. En indsats som på alle
måder har været værdsat.

Sigbjørn Gjelsvig, medlem af Stortingets Europaudvalg for Senterpartiet, Lave Broch, 1. suppl. til EU-parlamentet
og medlem af internationalt udvalg, Poul Gerhard Kristiansen, landssekretær, Niels Jørgen Paulsen, medlem af
Landsledelsen, Johanne Langdal Kristiansen, medlem af Forretningsudvalget og Internationalt udvalg, Carsten
Rasmussen, Landsledelsen og formand for Komitéudvalget, Kathrine Kleveland, leder af Nei til EU, Norge, Jean
Thierry, medlem af Internationalt udvalg, Susanna Dyhre-Greensite, medlem af Internationalt udvalg, Ditte
Staun, landssekretariatet, Hemming Olaussen, medlem af landsstyret og formand for EU-/EØS-udvalget i Sosialistisk Venstreparti , Jesper Morville, formand for Internationalt udvalg
som medlemslandene – ikke lave
EU-lovgivning om, når den først er
vedtaget.
Dette er også grunden til, at Nei
til EU støtter en folkeafstemning
om EØS – og at Folkebevægelsen

mod EU ikke går ind for en dansk
EØS-aftale, men derimod medlemskab af EFTA (Den Europæiske
Frihandelssammenslutning).
Turen var arrangeret af Internationalt udvalg.

KALENDEREN...
...finder du i dette nummer på
side 7 i tematillægget.

NEJ-LEDER FRA NORGE TIL DANSKE
EU-MODSTANDERE: GIV IKKE OP!
21-årige Eirik Fenstad er nyvalgt leder for norske Ungdom mot EU.
Vi mødte ham til en snak om dansk og norsk EU-modstand.
Tekst og foto:
Harald Aksnes Karmhus

// Selvom det kan virke som en
lang og sej kamp at få Danmark ud
af EU, så skal man ikke give op!
Sådan lyder budskabet fra den
nyvalgte leder for norske Ungdom
Mot EU, Eirik Fenstad Thorbjørnsen, til unge danske EU-modstandere.
“I må ikke give op! Selvom det
kan virke vanskeligt at komme ud
af EU, og det kræver vældig meget
debat og politisk benarbejde, så er
det muligt”, siger han.

Nyvalgt leder
Vi mødte Eirik Fenstad til en snak
om den norske EU-modstand på en
café i et solskinsfyldt Oslo.
Den 21-årige EU-modstander
blev i foråret valgt til leder af Ungdom mot EU, som er ungdomsorganisation for den norske pendant
til Folkebevægelsen, Nei til EU.
Ungdom mot EU er en tværpolitisk organisation som arbejder
mod et norsk EU-medlemskab.
De ønsker også at erstatte Norges
medlemskab i Europæisk Økono-

misk Samarbejdsområde (EØS)
med en handelsaftale.
Selvom Norge aldrig har været
medlem af EU, så er der stadig god
grund til at være aktiv EU-modstander, mener Eirik Fenstad.
“Uden for EU beholder vi magten over vores egen pengepolitik.
Vi slipper for euroen, vi har vores
egen valuta, vi sætter vores egen
styringsrente,” siger han.
Fenstad fremhæver også
Norges selvbestemmelse over

handels- og udenrigspolitik.
“Vi kan handle med lande
udenfor EU og have egne toldmure.
Desuden har vi vores egen stemme
i internationale forhandlinger, som
for eksempel ved klimatopmøderne. Der bestemmer vi selv, mens
EU-landene alle må følge EU,” siger
han.

Organisation i vækst
I 2017 havde Ungdom mot EU 800
medlemmer. Eirik Fenstad fortæl-

ler, at organisationen er meget
aktiv. De unge aktivister har blandt
andet været synlige, da nordmændene i vinter kæmpede mod tilslutningen til Norges energiagentur
ACER.
“For at gøre unge interesserede
i EU, er det vigtigt at fortælle dem
om, hvordan EØS-aftalen påvirker
os, og at den trækker meget politik
ned over hovedet på os,” siger Eirik
Fenstad.
En af efterårets store kampe
bliver ifølge Fenstad indførelsen af
EU’s Jernbanepakke IV.
“Pakken har til formål at liberalisere jernbanen, som altid har
været drevet af staten. Den ønsker
også at harmonisere standarder
i hele EU og EØS. Det kan få ret
negative konsekvenser, da Norge
er et langstrakt land med svært
ujævnt terræn og mange bjerge.
Det er ikke sikkert, de nede i Bruxelles ved bedst, hvordan jernbanen i Norge skal drives,” siger han.
Jernbanepakke IV skal formentlig vedtages i det norske Storting
i efteråret 2018, og Eirik Fenstad
fortæller, at Ungdom mot EU kommer til at følge sagen tæt.

DITTE MARIE
GYLDENBERG OVESEN
STARTER SOM POLITISK
RÅDGIVER FOR
RINA RONJA KARI
// Ditte Marie Gyldenberg Ovesen
starter til september som politisk
rådgiver for Rina Ronja Kari på
landssekretariatet i København.
Hun er uddannet folkeskolelærer
samt cand.mag. i Anvendt Filosofi.
Hun fortæller til Folk i Bevægelse, at hun glæder hun sig meget til
den nye stilling, og at hun ikke er i
tvivl om, at hun har fundet sin rette
hylde i det politiske arbejde.
Ditte Marie har været aktiv i
Folkebevægelsen i det nordjyske
og har ligeledes tilbragt en periode i Bruxelles som praktikant for
Rina Ronja Kari i EU-Parlamentet.
Her beskæftigede hun sig med
arbejdsmarkedspolitik, herunder
især arbejdstagerrettigheder, der er
hendes største politiske interesseområde foruden EU-modstand.
Foruden Folkebevægelsen mod
EU har Ditte Marie været meget
aktiv i Enhedslisten Aalborg og
Enhedslisten Nordjylland, hvor hun
bl.a. har siddet i bestyrelsen og
været opstillet som byråds- og regionsrådskandidat i efteråret 2018.
Ditte Marie er som udgangspunkt ansat indtil udgangen af juni
2019.

FLERE MEDLEMMER OG AKTIVE i Folkebevægelsen

q Jeg vil gerne abonnere på Folkebevægelsens trykte

niske nyhedsbrev – gratis

Underskrift
Fødselsdato

E-mail
Tlf./mob.

Folkebevægelsen mod EU
faglige nyhedsbrev – gratis
Navn

+ + + 10435 + + +
Adresse

0893 Sjælland USF B
Postnr./By

Ved indmeldelse:

Og nuværende medlemmer kan
bruge den gunstige lejlighed til at
skaffe flere medlemmer til Folke
bevægelsen mod EU.
Jo flere medlemmer, jo stærkere er vi – og har I spurgt familie,
venner, arbejdskolleger, medstuderende, naboer med mange flere om
et medlemskab?
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Dokumentation og debat om unionen – Udgivet af Folkebevægelsen mod EU

Dansk nederlag til EU
i sag om barsel og dagpenge

af EU-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU.

EU-borgere, der arbejder i et EU-land,
men bor i et andet. EU-borgere skal
kun opholde sig én måned i Danmark
for at få ret til danske dagpenge, mod
tidligere tre måneder.
Man skal have arbejdet 12 måneder for at optjene ret til danske
dagpenge, men fremover vil man for
eksempel kunne arbejde 11 måneder i
Spanien og 1 måned i Danmark. Man
får ret til at tage danske dagpenge
med til hjem- eller bopælslandet.

Ifølge Rina Ronja Kari understreger
sagerne med al tydelighed, at hverken
den danske regering eller den danske
befolkning er herre i eget hus, så længe
Danmark er medlem af EU.
“EU truer ganske enkelt det danske
velfærdssystem. Når EU og andres landes regeringsledere kan diktere dagpengeregler i Danmark på denne måde, så
er det voldsomt undergravende for vores
demokrati og vores samfundsmodel.
Det viser nødvendigheden af en Daxit,
så vi kan genvinde den demokratiske
indflydelse på beslutningsprocesserne i
Danmark,” understreger Rina Ronja Kari.

Kari: Daxit er eneste vej til
selvbestemmelse

Hun understreger, at denne type
beslutninger et internt dansk anliggende, som skal træffes af folkevalgte
politikere i Danmark, samt af danske
børnefamilier.

Danmark har lidt et klart nederlag i EU i sagerne om tvungen barsel til
mænd og om dansk dagpengeret til EU-borgere. Rina Ronja Kari mener,
at sagerne viser den tvingende nødvendighed af en Daxit.
// Danmark led i juni måned nogle sviende nederlag til EU i spørgsmålet om
både to måneders øremærket barsel til
danske mænd, samt om EU-borgeres
ret til danske dagpenge. Et flertal i EU’s
ministerråd stemte forslagene igennem og gik imod den danske regerings
ønske.
EU-borgere vil efter blot en måned
arbejde i Danmark kunne få danske
dagpenge, hvis de har arbejdet 11
måneder i et andet EU-land. De vil også
kunne tage danske dagpenge med sig
til hjemlandet. Reglerne skal godkendes af EU-Parlamentet, før de kan
træde i kraft.
”Sagerne om dagpenge og tvungen
barsel viser klokkeklart, at Danmarks
årelange afgivelse af suverænitet til EU
medfører, at vi ikke længere har fuld
selvbestemmelse på områder, som
er helt centrale for vores velfærdssystem,” siger Rina Ronja Kari, medlem

Dagpenge
EU’s ministerråd vil gøre det lettere
at kunne modtage sociale ydelser for

ligvis vælge at give fuld ydelse i hele
perioden.
I Danmark har regeringen og de
fleste partier i Folketinget modsat sig
EU-reglen, fordi man mener, at det er
et internt nationalt anliggende, og at
børnefamilierne har ret til at indrette
sig, som de ønsker.

FAKTA: Hvad har EU vedtaget?
Barsel
Et flertal i EU ministerråd har besluttet, at to måneder af barselsorloven
fremover skal øremærkes til fædre i
alle EU-lande. Hvis fædrene ikke vil
holde barsel, kan dagene ikke overføres til deres koner eller kærester,
og de to måneder bortfalder. Som
udgangspunkt får fædrene løn for
de første halvanden måneds barsel,
mens de sidste to uger er uden løn.
De enkelte EU-lande kan sandsyn-

Foto: Colourbox

Nye medlemmer kan begynde
her – for kun en 50’er frem til
31. december 2018.

God fornøjelse, og har du brug
for materiale, oplysninger eller
gode råd, er du altid velkommen til at ringe til Folkebevægelsen på telefon: 35 82 18 00.

q Jeg vil gerne være medlem (250 kr./100 kr. for pensio-

medlemskab frem til 31. december 2019

q Jeg vil gerne abonnere på Folkebevægelsen elektro-

nister, studerende og arbejdsløse)

Fra landsmødet 2017 til 27. august
2018 er der kommet 324 nye medlemmer. De fordeler sig således:
Region Hovedstaden
114
Region Sjælland
55
Region Syddanmark
44
Region Midtjylland
71
Region Nordjylland
40

Folkebevægelsen mod EU, Tordenskjoldsgade 21, st.th., 1055 Kbh. K

JEG VIL MED!

q Jeg vil benytte mig af tilbuddet om kun 50 kroner for

Der er stadig plads til nye medlemmer, selvom Også kampagnen
op til afstemningen om retsforbeholdet 3. december 2015 gav et
pænt antal nye medlemmer.
// Vi har stadig brug for flere for
at forsvare nej’et og styrke os i
kampen for at forsvare os mod
undergravning af retsforbeholdet;
mod TTIP, TISA, bankunion. Og
afstemningen i Storbritannien
kan jo ændre helt på EU-dags
ordenen.

Al henvendelse: Folkebevægelsen mod EU, Tordenskjoldsgade 21, st.th., 1055 Kbh. K.
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