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EU-Parlamentet smider bombe
under det danske dagpengesystem
EU-Parlamentet har vedtaget et forslag om, at det skal være muligt at få dagpenge i eksempelvis Danmark
efter kun én dags arbejde. ’En bombe under vores dagpengesystem’, kalder Rina Ronja Kari beslutningen.
Af Anne Mette Omø Carlsen

Åbner for øget pres

// Danmark har tabt en vigtig
afstemning i EU-Parlamentet omkring dagpenge. Ifølge Folkebevægelsens eget medlem af EU-Parlamentet, Rina Ronja Kari, kan det
få alvorlige konsekvenser for hele
dagpengesystemet, hvis forslaget
gennemføres, som parlamentet
foreslår.
Hvis forslaget gennemføres,
vil det være muligt at arbejde
blot én enkelt dag i Danmark og
efterfølgende tage dagpenge med
ud af landet i op til seks måneder.
Forudsætningen er, at EU-arbejdstageren har optjent dagpengeretten
og arbejdet mindst ét år i et andet
EU-land i forvejen. Tilsvarende
skal man blot være medlem af en
dansk A-kasse en enkelt dag for
at få dagpengeret, hvis det står til
EU-Parlamentet.

Forslaget er en del af revideringen
af EU´s forordning om social sikring,
som skal garantere, at EU-borgere
trygt kan flytte rundt i unionen
efter job, fordi den sociale sikring
følger med. Det skal gøres lettere
for vandrende arbejdstagere og
grænsearbejdere at optjene ret til
dagpenge i andre EU-lande, herunder Danmark.
Men ifølge Rina Ronja Kari
kan en ændring af reglerne føre
til at undergrave hele det danske
dagpengesystem, og medføre mere
social dumping og dårlige arbejdsvilkår for både de danske og de
udenlandske arbejdstagere.
“De danske A-kasser har advaret mod forslaget og det forstår
jeg godt. Det kan slå bunden
ud af vores dagpengesystem. Bliver det muligt at arbejde i hjem
landet og komme til Danmark,
arbejde en dag og få dagpengeret,

er det ikke svært at forestille sig,
hvordan arbejdsgivere vil kunne
udnytte det. I lande, hvor vores
dagpengesats er meget mere værd,
vil det være en gulerod at få dagpenge med hjem i seks måneder.
Jeg forudser øget pres på vores dagpengesystem, på arbejdsmarkedet
og på lønningerne. Det vil hverken
være til gavn for den danske eller
eksempelvis den tyske arbejdstager,
at presset øges på den måde”.
Hun mener, at udenlandske arbejdstagere i Danmark bør have de
samme rettigheder og pligter som
danske borgere.
“Jeg mener, at der i princippet
bør stilles samme krav til EU-borgere som til danske arbejdstagere
om medlemskab af en a-kasse og
optjente timer i Danmark, før de
kan få dagpenge. Det giver ingen
mening, at udenlandske borgere
skal stilles langt bedre end danske
borgere,” siger hun.

Dansk magtesløshed
over for EU
Kari hæfter sig ved, at næsten
samtlige danske medlemmer af
EU-Parlamentet og den danske
regering var imod forslaget. Det
samme gjorde sig næsten gældende
i sagen om indeksering af børnepenge, hvor den danske regering
ønskede, at EU-arbejdstagere med
børn i hjemlandet skulle have tilpasset børnepengene, hvis niveauet

for leveomkostningerne var lavere i
det pågældende land. Men også her
led den danske regeringen nederlag
over for EU.
“Disse sager viser jo, at Danmark
er ret magtesløse over for EU på
nogle områder, der er helt centrale
for vores velfærdsmodel. Vi har ikke
længere fuld demokratisk kontrol
med vores egne love og vores eget
land. Det er dybt foruroligende,”
siger hun.

FAKTA: FORSLAGETS VEJ GENNEM EU-SYSTEMET
Forslaget om dagpenge er ikke endeligt vedtaget. EU-Parlamentet skal
forhandle med ministerrådet og EU-kommissionen om den endelige
udformning. Ministerrådet ønsker en optjeningsperiode for dagpenge
på én måned, mens Kommissionen har foreslået en 3-6 ordning; dvs.
arbejde i tre måneder og ret til dagpenge i seks måneder. I alle tilfælde
skal man dokumentere optjening af dagpengeret i hjemlandet eller et
andet EU-land for at få ret til dagpenge. Det vides ikke, hvornår det
endelige forslag kan godkendes.
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All I want for Christmas is DAXIT
// Den 4. december sker det! Det vi alle – i
skrivende stund – venter på! Mariah Carey,
kvinden med verdens største julehit, kommer
til Danmark på sin ”All I want for Christmas is
you”-turné.

Verdens største julehit
I Folkebevægelsen mod EU ved vi godt, hvad
vi ønsker os allermest. Verdens største julehit
hedder ”Tag magten tilbage”. Vi ønsker os fire
ting til jul pakket ind i én stor DAXIT-æske
med et flot kort med påskriften: ”Til lykke
med sejren”. Indeni finder vi fire bjælker. Det
er de bærebjælker, som binder os sammen:
Folkestyre. Den nordiske samfundsmodel.
Globalt udsyn. Bæredygtigt miljø.

En duft af DAXIT
Den sejr, kortet på vores julegave henviser til,
er naturligvis sejren ved den folkeafstemning,
som vi for første gang siden 1972 er så tæt på,
at vi næsten kan dufte DAXIT. Lidt ligesom
duften af lækkerier fra et kræmmerhus på
juletræet. Vi rækker ud, og mens Macron og
Merkel slår os over fingrene og siger, at vi skal
vide, det er en ære, EU-flaget at bære, så ved
vi, at træet siden faktisk skal spises.

En kraftfuld gløgg af modstand
Vi kan også se, at vores julegave ligger under

træet. Vi kan skimte æsken lige bagved
dén med den norske uldtrøje, dén med en
islandske hest i keramik og dén med de grønlandske sælskindshandsker. Den har også
forputtet sig under en del andre pakker.
Dem skal vi forcere og fjerne kløgtigt. Vi
starter med i fællesskab at brygge en kop
kraftfuld gløgg af unionsmodstand til at give
os styrke og stemme frem mod EU-parlamentsvalget.

BREXIT – et puslespil
Lige foran ligger en rigtig stor og flot gave.
På den står der ”BREXIT – Congratulations!”.
Inden i den æske er der et puslespil med
100.000 brikker. Den dårlige nyhed er, at det
kan tage lang tid at samle det puslespil. Især
hvis May, Corbyn og bl.a. deres nordirske
venner ikke hjælpes ad. Den gode nyhed er, at
alle brikkerne er der, de passer sammen og vil
falde på plads.

Den forkerte gave
Den britiske exit-pakke er ikke magen til vores
DAXIT. Den er heller ikke helt det, briterne
ønskede sig. Det er lidt ligesom at ønske sig
det nyeste FIFA-spil og må sande, at far har
fundet ”Micropose Soccer” til Commodore 64
frem fra 1980’erne.
For mens briternes skrev ”frihed og folke-

styre” på ønskesedlen, forsøger alfaderlige
EU at spise Storbritannien af med EU-domstol, toldunion og det – håbløst forældede

»

Den britiske exit-pakke
er ikke magen til vores
DAXIT. Den er heller ikke helt
det, briterne ønskede sig. Det
er lidt ligesom at ønske sig det
nyeste FIFA-spil og må sande,
at far har fundet ”Micropose
Soccer” til Commodore 64
frem fra 1980’erne.

vet har lagt sig, vil vi kunne se tilbage, præcist som med Grønland, Færøerne, Norge,
Island og Schweiz. Præcis som når svenskerne og danskerne vælger kronen. Præcis
ligesom, når vi siger nej til overstatslig retspolitik.
Vi vil se tilbage og sige: Det gik da slet ikke
galt. Nok nærmere tværtimod. Vi vil få fingre
i lækkerierne i kræmmerhuset. Vi vil give hinanden – og vi vil være modige nok til at tage
imod – gaven under træet. Så på med vanten.
Til tasterne, til debatten, til lommerne. Tag
magten tilbage.

– indre marked (opfundet cirka samtidig med
Commodore 64). Men mon ikke, der kommer
til at ske det samme som for det forkerte,
forældede fodboldspil? Efter et i bedste fald
tvært ”tak for gaven”, bliver spillet gemt væk
allerbagerst i skabet, og ”det utaknemmelige
barn” sparer sammen til den rigtige udgave.

På med vanten – tag magten tilbage
Jeg tror på briterne. De kommer til at vise
én, ikke den eneste, vej ud af EU. Når stø-

Leder af Ditte Staun, politisk rådgiver

NYT FRA PARLAMENTET
Af Allan Graversen Vesterlund

Forventningens glæde
Der er mange historier om Søren
Kierkegaard, nogle af dem sande,
andre sikkert mindre så. Ifølge en
af de mere sejlivede fortællinger
skulle han en gang have inviteret
sin forlovede i teatret for at høre
Mozarts ’Don Juan’, men midt under
ouverturen gik han igen. Optrinnet
skulle efter sigende være ledsaget
af en bemærkning om, at dette var
tilstrækkeligt, og at forventningens
glæde alligevel var den største.
Da EU-kommissionsformand
Jean-Claude Juncker sidste år lancerede ideen om at skrive Finans
pagten direkte ind i EU’s samlede

love, havde han nok regnet med
mere end blot forventningens
glæde. Tirsdag den 27. november
2018 må han dog have følt sig som
Kierkegaards forlovede Regine
Olsen, da kommissionens direktiv
forslaget om finanspagten led skibbrud i Økonomi- og Valutaudvalget i
EU-parlamentet.

Hvad er Finanspagten
EU’s Finanspagt er en mellem
statslig traktat, der begrænser,
hvor store differencer medlems
landene må have mellem indtægter
og udgifter på deres offentlige
budgetter. Finanspagten er obligatorisk for alle 19 euro-lande, og
den forpligter dem til at begrænse
det strukturelle underskud på de

offentlige finanser til –0,5 procent.
Når der er nedgang i økonomien,
eller hvis der er områder, hvor
udgifterne stiger, så må landene
altså enten skære andre steder eller
sætte skatten op. De kan ikke vælge
at føre en ekspansiv finanspolitik
og for eksempel investere sig ud af
problemerne.
Da Danmark ikke er et Euro-land,
er det frivilligt om vi vil tilslutte
os finanspagten. i 2012 stemte et
flertal i Folketinget dog for at slutte
Danmark til Finanspagten. Den konkrete udmøntning af Finanspagten
er i Danmark sket via den såkaldte
budgetlov, der lægger lofter over,
hvor mange penge kommunerne og
regionerne må bruge på velfærd.
Danmark har dog muligheden
for at træde ud af Finanspagten på
grund af de nationale forbehold,
som fulgte efter det danske nej
til Maastricht-traktaten i 1992.
Denne mulighed vil forsvinde, hvis
Finanspagten bliver en del af EU’s
samlede love.

Overraskende nederlag til
Junker og EU-eliten
At Finanspagten led skibbrud i
EU-parlamentets Økonomi- og
Valutaudvalg kom som en overraskelse for selv de skarpeste
iagttagere af EU-politik. Siden 2012
har en stærk alliance mellem EPP
(den store konservative gruppe i
EU-Parlamentet), S&D (den også ret
store socialdemokratiske gruppe i
EU-Parlamentet) sammen med en
mindre konservativ gruppering og
den liberale gruppe stået last og
brast med Finanspagten.
Alle sejl var sat til, og nu skulle
Finanspagten sejles i havn. Ingen
havde dog regnet med, at S&D gruppen pludseligt ville skifte holdning.
Men det var præcist, hvad der skete.
Jovist har der ind imellem været
små utilfredse pip fra en vildfaren
socialdemokrat, men partidisciplinen har igennem de sidste 6 år
været hård. Og i Danmark var det da
også den forhenværende socialdemokratiske regering, der tilsluttede
Danmark til Finanspagten.

Ikke desto mindre var det dog
stemmerne fra S&D, som sikrede
det endelige stemmeresultat 25 for
og 25 imod, som betyder at direktivet ikke kunne vedtages i EU-parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg.

Hvad så
Hvad der nu sker, er et godt
spørgsmål. En mulighed er at
EU-Kommissionen sejler i en stor
bue om EU-Parlamentet og beder
EU’s ministerråd vedtage direktivet
trods afvisningen i EU-Parlamentet.
En anden mulighed er, at Juncker
opgiver sit prestigeprojekt, nu han
alligevel er på vej på pension.
I Danmark har Socialdemokratiet
endnu ikke meldt ud, om de støtter
holdningsskiftet til Finanspagten.
Men skulle det vise sig, at Socialdemokratiet er blevet klogere, så
tegner der ser et flertal uden om
regeringen imod Finanspagten. Om
vi ligefrem skal forvente, at Finanspagten snart er fortid i Danmark
er et godt spørgsmål. Men i denne
juletid har vi lov at håbe.

Folk i Bevægelse – Dokumentation og debat om unionen
Udgives af: Folkebevægelsen mod EU, Tordenskjoldsgade 21, st.th, 1055 København K. Tlf. 35 36 37 40, fax 35 82 18 06.
E-mail: fb@folkebevaegelsen.dk – hjemmeside: www.folkebevaegelsen.dk
MEP Rina Ronja Kari, EU-parlamentet, ASP 07H349, Rue Wiertz, B-1047 Bruxelles. Tel: 0032 2 284 5152, Fax: 0032 2 284 9152,
www.rinaronja.dk
Redaktion: Per Bergholdt Jensen, perbergholdt.jensen@europarl.europa.eu
Ansv.h.: Sven Skovmand. Layout: Karen Hedegaard. Tryk: Arco Grafisk
Næste nummer af Folk i Bevægelse udkommer efter sommerferien 2019. Deadline annonceres i nyhedsbrevet.
Vi vil helst have stoffet som e-mail: presse@folkebevaegelsen.dk. Redaktionen påtager sig intet ansvar for
materiale, som indsendes uopfordret, og vi forbeholder os ret til at forkorte eller udelade indsendte bidrag.
Støttet af Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa.

3

Folk i Bevægelse nr. 4 – 2018

Brexit: Vejen ud af EU

AJOUR

Situationen omkring Brexit er stadig uafklaret, og frustrationerne er store. MEP Rina Ronja Kari forstår
fuldt ud, hvis mange briter er skuffede over Brexit-aftalen mellem EU og Storbritannien.

MAY FØRTE
SIN FORHANDLER
BAG LYSET

// Et splittet regeringsparti, en
handlingslammet premierminister,
en opposition der vejrer morgenluft,
en ufleksibel EU-top, en usynlig
grænse mellem Irland og Nordirland, 3,8 millioner EU-borgere
i Storbritannien og 1,3 millioner
briter i EU-lande, samt en deadline
der nærmer sig med stormskridt.
Omtrent sådan lyder opskriften på
det aktuelle kaos omkring Brexit i
Storbritannien.
Ifølge planen skulle premierminister Theresa May tirsdag 11.
december have sendt Brexit-aftalen
mellem hendes regering og EU til
godkendelse i det britiske parlament. Men da det ret hurtigt stod
klart, at May ville lide et historisk
nederlag, besluttede hun at udskyde afstemningen. I stedet vil hun
forsøge at appellere til EU-landenes
ledere i et sidste forsøg på at ændre
i aftalen. EU-toppen har derimod
kategorisk afvist enhver ændring.
Ved redaktionens afslutning
(12/12/2018) var der endnu ikke
stemt, og der var forlydender om
et mistillidsvotum over for Theresa
May. Brexit lader dermed til at være
havnet i et limbo. Angiveligt vil afstemningen ske før 21. januar 2019.

Kari: EU og den britiske regering
har håndteret forløbet dårligt
Rina Ronja Kari, medlem af EU-Parlamentet for Folkebevægelsen,
mener, at både EU og den britiske
regering har håndteret Brexit-forløbet dårligt.
”Briterne har klart tilkendegivet
at ville ud af EU – men hverken EU
eller den britiske regering vil rigtigt
lytte. EU har reelt ikke ønsket at
lytte til den britiske befolkning,
men har hele vejen arbejdet for, at
det ikke skal være attraktivt at mel-

Ved Sven Skovmand

Foto: Flickr

Storbritanniens premierminister Theresa May og EU-kommissionens formand Jean-Claude Juncker.
de sig ud”, siger Rina Ronja Kari.
På den anden side understreger
hun, at brexit-aftalen helt klart er
bedre end et EU-medlemskab, og at
den giver briterne mere selvbestemmelse, end de har i dag.
Trods det noget rodede og
uskønne forløb omkring Brexit, så
mener Kari, at Danmark har en helt
anden politisk tradition for kompromiser og fælles løsninger, som vil
kunne sikre en god Daxit-aftale.
”Jeg er overbevist om, at vi I
Danmark kunne håndtere et Daxit
langt bedre end de britiske partier
har håndteret Brexit. Der har ikke
været nogen reel vilje i det britiske
parlament til at finde frem til et nationalt forlig, der kunne tjene som
et fælles forhandlingsgrundlag over
for EU. Dermed har man svækket
sin egen position fra starten,” siger
Rina Ronja Kari.
Hun påpeger, at der efter folkeafstemningen om Retsforbeholdet

blev indgået et nationalt forlig
mellem alle partier i Folketinget, så
både ja- og nej-siden blev hørt. Man
enedes om et fælles politisk grundlag, der gav regeringen et forhandlingsgrundlag over for EU. På den
baggrund fik regeringen forhandlet
en Europol-aftale hjem med EU.

Briterne burde have lært
af Danmark
Ifølge Kari burde man have valgt
samme fremgangsmåde i Storbritannien, men i stedet er snævre
partipolitiske interesser gået forud
for nationens ve og vel.
”Theresa May har mast på med
sin politik uden at være særligt
lydhør over for nej-siden. Hendes
chefforhandler har været Stay-tilhænger, og det kan ses. Labour har
heller ikke været særligt konstruktive, fordi de vejrer morgenluft i form
af et regeringsskifte, så de håber, at
May mislykkes med sin plan. Sam-

tidig har de konservative brugt en
masse tid på at skændes om, hvem
der skal være den næste premierminister i stedet for at fokusere på
den vigtigste opgave,” siger Rina
Ronja Kari.
Hun mener, at resultatet er en
dårlig aftale, som ingen kan være
tilfreds med. Hun forstår godt, hvis
mange briter føler sig snydt, fordi
aftalen binder briterne meget tæt
til EU.
Alligevel ser hun overvejende
Brexit som positivt. Hun mener, at
selv en overgangsaftale er bedre
end et fuldt EU-medlemskab.
”Jeg stadig helt overbevist om,
at en dansk udmeldelse vil være
bedst for Danmark. Men det er
klart, at Daxit ikke skal være en kopi
af Brexit. Det er helt klart vores mål
igen at bestemme over vores egen
økonomi og vores arbejdsmarked. Vi
vil tage magten tilbage,” siger Rina
Ronja Kari.

Hvorfor skal Folkebevægelsen mod EU i EU-parlamentet?

Af Thorkil Sohn, Ringkøbing,
fhv. efterskoleforstander, kandidat
til EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU og medlem af Folke
bevægelsens landsledelse
// Det er et spørgsmål, som har
givet anledning til en del intern diskussion i Folkebevægelsen og en del
kritik fra vore modstandere: Hvad

vil Folkebevægelsen i EU-parlamentet, når målet er at komme ud af
EU? Er det ikke farisæisk?
Det er et evigt etisk dilemma
for bevægelser, der kæmper for
frigørelse: Skal man benytte sig af
muligheder, som stilles til rådighed
af ens modstander? Det fører ofte
til en strid mellem ”strammere” og
”slappere”. Det er så svært, fordi
vi ikke befinder os i Paradis, men i
en verden, hvor der ofte må vælges
mellem pest og kolera.
Når Folkebevægelsen ender med
at stille op til valget, er der to grunde: en ideel og en taktisk.
Den ideelle grund er, at vi (indtil
målet er nået: at magten er tilbage
i Danmark) vil hindre yderligere afgivelse af magt til EU og de værste
følger for vores selvbestemmelse
pga. den magt, der allerede er

overgivet. Der er dog en vanskelighed; nemlig stillingtagen til forslag i
EU-parlamentet, som er ”forbedringer”. Dels er ”forbedringer” noget
subjektivt og dels kan vi ende op
som de-facto tilhængere, der tror på
et reformeret EU.
Der er ikke andet svar på det, end
at vore parlamentsmedlemmer må
forsøge at lægge personlige præferencer til side og risikere den kritik,
det kan give – også at stemme nej
til ”forbedringer” ud fra den betragtning, at vi dermed legitimerer,
at EU bestemmer.
Den taktiske grund er, at det
giver adgang til medierne, til
valgkampen, til informationer og
til penge (som vi dog ikke rigtig kan
bruge optimalt pga. EU’s regler). Og
at vi, hvis vi melder os ud af valget,
overlader det meste af slagmarken

til vore modstandere. Faren ved
synspunktet er, at taktik jo i bund
og grund er en slags ”snyd” – men
også noget, som vi vist alle må benytte os af for overhovedet at leve.
Om opstilling er rigtigt, kan vi
strides om. Strammere vil jo mene,
at målet nås bedst ad den modsatte vej. At det er farligt – hvad
enten man vælger det ene eller det
andet – kan vi derimod vistnok være
enige om.

GÆSTE-KLUMMEN
I Gæste-klummen giver vi ordet til skiftende skribenter,
der får helt frie hænder til at
skrive om stort og småt set i
forhold til EU.

Onsdag den 13. november 2018
meddelte den britiske minister
for forhandlingerne med EU,
Dominic Raab, at han træder
ud af regeringen. Raab udtaler
i Sunday Times 18. november,
at han føler sig ført bag lyset
i forhandlingerne med EU.
Raab gik ud fra, at man skulle
forhandle en frihandelsaftale
mellem EU og Storbritannien, så
varer mellem Storbritannien og
EU ikke ville være belastet med
told, mens Storbritannien frit
ville kunne købe varer fra lande
uden for EU. Men May indgik
en aftale med EU om en fælles
toldunion – uden at Raab blev
informeret om det. Han kritiserer
May for at være alt for villig til at
rette sig efter EU. Efter mange
partifællers opfattelse vil Raab
stille op til formandsposten i
det konservative parti, hvis May
bliver nødt til at trække sig.

ØNSKER FÆLLES
BUND FOR
SKATTERNE I EU
EU’s regler for harmonisering
gælder ikke for skatteområdet, men Socialdemokratiets
formand, Mette Frederiksen,
mener, at det på et enkelt punkt
bør ændres. Ifølge Politiken 23.
november ønsker hun at få lagt
en bund for, hvor lav satsen for
erhvervsskat må være. I øjeblikket har lande som Holland,
Irland og Luxembourg så lav en
erhvervsskat, at det tiltrækker
firmaer, som ikke ønsker at betale den skat, der findes i andre
EU-lande. Hvis ikke dette forhold
ændres, vil det være meget vanskeligt at få grebet ind over for
det skattesnyd, der i øjeblikket
finder sted.

EU HAR PROBLEMER
MED RUMÆNIEN
Den 1. januar 2019 skal Rumænien efter planen overtage
formandskabet i EU. Men det
skaber visse problemer, siges
det i »Mange tunger taler på
vegne af Rumænien« (Politiken
2.12,2018). For det første står Rumænien over for en anklage fra
EU, fordi man har indskrænket
anklagemyndighedens ukrænkelighed og fyret den offentlige
anklager. Samtidig er der uenighed i den rumænske ledelse om
EU-politikken. For tre uger siden
gik den rumænske Europaminister af, og landets finansminister
har anfægtet EU’s regler om arbejdskraftens frie bevægelighed.
Det giver problemer i betragtning
af, at EU netop i det kommende halvår vil stå over for store
problemer, herunder aftalen med
Storbritannien.
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EU-regler underminerer dansk økologi-mærke
EU’s regler medfører, at fødevarer, der ikke er rent økologiske, kan sælges under det danske økologi-mærke.
Rina Ronja Kari mener, at EU underminerer troværdigheden af Danmarks økologiske standarder på fødevareområdet.
Af Per Bergholdt Jensen

// EU-kommissionen har forlænget
en række undtagelser inden for
produktion af økologiske fødevarer
frem til 2020.
Det indebærer, at økologiske
ægproducenter kan indsætte op til
18 uger gamle ikke-økologiske kyllinger i ægproduktionen. I Danmark
anvendes rent økologisk opdrættede høns til æglægning.
Undtagelserne betyder også, at
økologiske producenter må anvende
fem procent ikke-økologisk proteinfoder til økologiske svin og fjerkræ
inden for den samme periode.
Men selvom disse produkter
altså ikke er 100 procent økolo
giske, så kan Danmark ikke forhin-
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dre, at disse fødevarer bliver solgt
med det danske økologimærke.
Det oplyser Folketingets EU-Oplysning i et svar til Folkebevægelsen
mod EU.

Kari: EU underminerer forbrugernes tillid til øko-mærke
”Det forekommer grotesk, at
EU’s regler betyder, at disse pro
dukter, som ikke er rent økologiske, kan sælges under det danske
ø-mærke. Det underminerer forbrugernes tillid til hele det danske
mærkningssystem,” siger Rina 
Ronja Kari, der er medlem af EUParlamentet for Folkebevægelsen
mod EU.
Hun mener også, at sagen viser,
at EU har alt for megen magt over
beslutninger, som burde være rent

Landbrugets interesseorganisationer er imod EU-kommissionens øko-forslag.
nationale anliggender.
”Man skal man naturligvis kunne

stole på, at øko-mærkningen er i
orden Hvis man som forbruger og

forælder ønsker at købe rent økologiske produkter, så giver EU’s regler
jo faktisk store problemer. Fødevarekontrol er et nationalt anliggende,
og Bruxelles skal blande sig helt
uden om. Vores øko-mærkning skal
ikke undergraves af EU-kommissionen.”
Rina Ronja Kari hæfter sig også
ved at dansk landbrugs interesseorganisationer modsætter sig
EU-kommissionen.
”I Danmark har vi en række
dygtige økologiske producenter,
som nu skal konkurrere på ulige
vilkår mod produkter, som ikke lever
op til de samme øko-standarder.
Og Danmark må ikke en gang gøre
opmærksom på dette i form af
anderledes mærkning. Det er helt
forrykt.”

FAKTA: DANSK LANDBRUG MODSÆTTER SIG EU-KOMMISSIONENS UNDTAGELSE
// Dansk landbrugs interesseorganisationer
har også modsat sig EU-kommissionen forlængelse af undtagelserne i den økologiske
produktion.
I et høringssvar fra 1. november 2017
tager både Økologisk Landsforening og
Landbrug & Fødevarer klar afstand til EU’s
undtagelser. Høringssvaret indgår i et
grundnotat til Folketingets Europaudvalg,
som blev udarbejdet af Miljø- og Føde
vareministeriet.

Landbrug og Fødevarer
– uddrag af høringssvar:

Økologisk Landsforening
– uddrag af høringssvar:

”Landbrug & Fødevarer finder forlængelserne unødvendige, og opfordrer til at gøre
indsigelser mod Kommissionens forslag.
Landbrug & Fødevarer bemærker, at dispensationerne til at anvende ikke-økologiske
hønniker anvendes konsekvent i en række
medlemsstater, hvilket giver en klar konkurrenceforvridning og uhensigtsmæssige vilkår
for danske producenter.”

”Økologisk Landsforening mener ikke, at
Danmark skal støtte forslaget om forlængelse af mulighederne for anvendelse af ikke-økologisk proteinfoder og ikke-økologiske
kyllinger til økologisk ægproduktion.
Økologisk Landsforening mener ikke,
at der findes faglig og forsyningsmæssig
begrundelse for de to forslag. Økologisk
Landsforening finder, at alle erfaringer

viser, at udsættelse alene udskyder pro
blemet.”
”Ønsket om at anvende ikke økologisk
opdræt handler ene og alene om at kunne
købe billigere dyr, men det koster på tabt
velfærd og omdømme i den anden ende.
Hvis der i en medlemsstat ikke skulle være
producenter til denne type produktion, så er
det nemt at importere fra andre medlems
stater.”

EU’s indre marked kan forhindre ambitiøs dansk klimapolitik
Danmark kan ikke indføre en selvstændig, ambitiøs klimapolitik ved at udfase benzin- og dieselbiler hurtigere,
hvis det strider mod det indre marked. Det fastslår både FDM og organisationen Bilbranchen.
Af Per Bergholdt Jensen

// Statsminister Lars Løkke Rasmussen brugte Folketingets åbning
til at præsentere regeringens
målsætning om at gennemføre
en komplet udfasning af salget af
benzin- og dieseldrevne biler i 2030.
Regeringens målsætning er, at alle
køretøjer i 2035 skal være CO2 fri,
og at der skal ske en 40 procents
reduktion af CO2 udledning fra biler
inden 2030.
Samme dag skulle EU-Parlamentet behandle et forslag fra
EU-kommissionen om at nedbringe
CO2 udledning for biler og lastbiler.
EU-kommissionens udspil var noget
mere beskedent, nemlig at nedbringe CO2 udledning fra biler med 15
procent i 2025 og 30 procent i 2030.
Kommissionens udspil kritiseres
af miljøorganisationer og politiske
partier for ikke at være ambitiøst
nok.
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Men selvom Danmark ønsker
at gå foran med en mere ambitiøs
klimapolitik, så kan det ikke lade
sig gøre på grund af EU’s indre
marked.

FDM og Bilbranchen:
EU’s indre marked kan
forhindre danske klimalove
Organisationen Bilbranchen mener
ikke, at regeringens planer om en
dansk udfasning af benzin- og
dieselbiler er realistiske, fordi EU’s
indre marked vil forhindre danske
særregler på området.
”Vi bifalder målsætningen. Men
hvis Danmark skal i mål med den
her målsætning, så skal reglerne justeres på EU-niveau. Rent
juridisk kan regeringen ikke sætte
en stopper for salget af benzin- og
dieselbiler, fordi vi er en del af det
indre marked. Og det er EU, der
bestemmer, hvilke typer af biler, der
kan sælges på det indre marked,”
udtaler organisationens branche-

målsætninger. I virkeligheden er det
vist kun Norge, der rent lovgivningsmæssigt har sat en slutdato. Og de
er som bekendt ikke medlem af EU,”
udtaler Torben Kudsk til DR.

Luftforurening dræber
tusindvis

FDM og Bilbranchen mener, at EU kan hindre danske klimalove.
direktør, Thomas Møller Sørensen,
ifølge Ritzau.
FDM (Forenede Danske Motor
ejere) mener ligeledes, at regeringens planer ikke kan lade sig gøre på
grund af EU. Afdelingschef Torben
Kudsk fra FDM påpeger ifølge DR, at
man ikke uden videre kan forbyde
salg af bestemte biler i Danmark. En

bil, der er typegodkendt i EU, skal
kunne indregistreres i alle EU-lande.
Danmark kan altså ikke modsætte
sig salget af benzin- og dieselbiler,
hvis de fortsat er tilladt i EU.
“I virkeligheden er det danske
udspil i tråd med, hvad man snakker
om i andre europæiske lande. Men
det er alt sammen løse politiske

Ambitionen om at nedbringe CO2
udledningen fra køretøjer er ikke
kun et spørgsmål om klimaændringer. Luftforurening er nemlig en stor
dræber i EU.
En undersøgelse fra Climate
Action Network Europe viser, at
luftforurening hvert år forkorter
livet for 230.000 europæere og
koster 215 mia. euro i sundheds
udgifter.
Økologisk Råd anslår, at alene
i København dør op mod 500
mennesker af partikelforureningen
fra trafikken hvert år. Til sammenligning dør ca. 15 årligt i trafikulykker i hovedstaden og cirka 200 på
landsplan.

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU –

TEMA: På vej mod EP-valget
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Folkebevægelsen vedtager ny årsplan og
valggrundlag for EU-parlamentsvalget i 2019
Folkebevægelsen mod EU vedtog på sit landsmøde i Aalborg 27.-28. oktober den nye årsplan og det politiske grundlag
for EU-parlamentsvalget i 2019. Det samlende tema for arbejdet i 2019 vil blive ”Tag magten tilbage”.
// Folkebevægelsen vil i 2019 arbejde for at
tage magten tilbage og at få Danmark ud af
EU. Det står fast efter, at Folkebevægelsen
mod EU’s Landsmøde i Aalborg den 27. og
28. oktober vedtog sin nye årsplan og det
politiske grundlag for EU-parlamentsvalget,
der finder sted 26. maj 2019.
Folkebevægelsen vil udbrede viden om de
fordele og friheder, som kan opnås ved en
udmeldelse af EU. Man vil øge bevidstheden
om de politiske friheder, som Danmark kan
genvinde som land, hvis det lykkes at komme
ud af EU. Samtidig er det målsætningen at få
flere til at komme ind i kampen mod EU.

Fremtidens EU
Folkebevægelsen skal informere om fremtidens EU, så borgerne ved, hvad man har i
vente. Kursen er sat mod meget mere union,
meget mere centralisering og mindsket selvbestemmelse for medlemslandene og deres
befolkninger. Folkebevægelsen vil modarbejde disse tendenser aktivt i EU-Parlamentet,
og ved at oplyse borgerne om de negative
konsekvenser ved EU i debatter og i medierne.

Det militære EU og forbeholdet
EU skruer op for det militære samarbejde, og
Folkebevægelsen vil i 2019 prioritere at forsvare det danske forsvarsforbehold, som man
kan forvente vil komme under fornyede angreb. Derfor mener Folkebevægelsen, at det er
nødvendigt at styrke indsatsen for at forsvare
dansk selvbestemmelse på dette område.

EU som global aktør
Verden er i opbrud, og mange vil måske mene,
at det er nødvendigt med et stærkt EU som
en fornuftig modvægt til Trumps USA.

I Folkebevægelsen afviser vi dog ideen om
EU som en positiv global aktør. EU trækker
nemlig verden i en mere skæv retning. EU
har lavet en fiskeriaftale med Marokko i
strid med folkeretten for at kunne fiske i det
besatte Vestsaharas territorium. EU har lavet
udvekslingsaftaler med brutale regimer, om
at de mod betaling tager flygtninge retur. EU
har været tilbageholdende med ambitiøse
klimamål. Og EU har indført toldmure over for
fattige lande.

Klima, miljø og forbrugerbeskyttelse
Danmark har som et velstående land pligt til
at gå forrest for at løse klimakrisen. I Folkebevægelsen tror vi på, at globale klimaudfordringer løses bedst ved globalt samarbejde.
Men EU er et ringe redskab, for EU’s
klimapolitik påvirkes i alt for høj grad af
lobbyisme. EU er ikke ambitiøs nok, og tiltag
som CO2-kvoter har været for uambitiøse og
har vanskeliggjort mere ambitiøse nationale
tiltag. Også når det gælder forbrugerbeskyttelsen, så har EU alt for ringe krav til brug og
mærkning af farlige kemikalier, fordi producenternes lobbyer er så stærke.
Medlemslandene må kun støtte EU’s
position i FN, hvilket indskrænker Danmarks
mulighed for at påvirke den globale dagsorden i en mere grøn retning. Folkebevægelsen
vil i 2019 sætte klimaet i fokus, og vi vil føre
kampagner med fokus på grøn omstilling og
forbrugerbeskyttelse.

Velfærd og social dumping
Folkebevægelsen fortsætter kampen mod
social dumping. Men problemet kan ikke løses
fuldt, så længe vi er medlem af EU. Lissabon-traktaten binder nemlig Danmark til at

føre en bestemt økonomisk politik, uafhængigt af Folketingets farve.
I Folkebevægelsen kæmper vi imod enhver
udhuling af Euro-forbeholdet, og vi vil have
Danmark ud af Europlus-pagten og Finanspagten. Men en fri velfærdspolitik kræver, at
Danmark melder sig helt ud af EU.

Vi kan ikke ændre EU indefra
EU-systemet er gennemsyret af en lukkethedskultur, der gør det svært at få indsigt i
arbejdet og stille politikere og embedsmænd
ordentligt til ansvar. Derfor kæmper Folkebevægelsen for at give mere indsigt i alle dele
af EU-systemet. I EU-Parlamentet afslører
og fortæller vi om systemet indefra. Men selv
ikke EU-parlamentarikerne har adgang til at
følge arbejdet i Kommissionen.
Og det er helt håbløst at forandre systemet
grundlæggende indefra, da det kræver en
traktatændring, hvor samtlige 28 (snart 27)
medlemslande, Kommissionen og Parlamentet bliver enige på én gang. På en lang række
områder er det ikke muligt at være foregangsland og vise et godt eksempel.

Valggrundlag for EU-Parlamentsvalg
I 2019 er EU-parlamentsvalget en central
begivenhed for Folkebevægelsen mod EU,
fordi et godt valgresultat kan medvirke til
at sikre arbejdet med EU-modstanden. I
EU-parlamentet arbejder Folkebevægelsen for
at begrænse, at EU får mere magt. Tilstedeværelsen i EU-parlamentet giver også bedre
plads i den politiske diskussion. Folkebevægelsen har defineret fem hovedområder op til
EU-Parlamentsvalget:
Først og fremmest vil man sætte fokus
på en dansk udtræden af EU – en Daxit.

Dernæst vil Folkebevægelsen arbejde for et
levende demokrati, samt kæmpe imod at EU
får mere magt og arbejde for at tage magten
tilbage til borgerne. Desuden vil Folkebevægelsen arbejde for at sikre den skandinaviske
velfærdsmodel og for at sikre et bæredygtigt
miljø. Og endelig vil Folkebevægelsen kæmpe
for globalt udsyn og arbejde imod militariseringen af EU.

En stemme på EU-modstanden
Folkebevægelsen vil gøre det helt klart, at en
stemme på Folkebevægelsen mod EU også
er en stemme på den klare EU-modstand. En
EU-modstand, der utvetydigt har DAXIT som
endemål.
En stemme på Folkebevægelsen er også
en stemme for de visioner, som det nordiske samarbejde blev skabt på – baseret på
solidaritet og udsyn mod verden. Samtidig
ønsker vi, at vores samfund bygger på mere
end penge, og at vores velfærdssamfund skal
have plads til alle.
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.

Vi vil ud af EU!
Folkebevægelsen mod EU er en græsrodsbevægelse, som tror på borgerne og på demokratiet. I den kommende valgkampsperiode er
det ekstra vigtigt, at organisationen styrkes.
Vi bruger valgkampen dels til at styrke vores
organisation, og dels til at sprede vores kritik
af EU ud fra de ovennævnte fokusområder.
Vores budskab er klart: Vi vil ud af EU.
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Rina Ronja Kari kaldte til kamp mod EU
på Folkebevægelsens landsmøde
Rina Ronja Kari kaldte i sin tale på Folkebevægelsen mod EU’s landsmøde til kamp mod EU. Kari vil tage magten tilbage fra EU,
og hun vil bekæmpe misbrug af midler og frås i EU-systemet. Hun fremlagde selv alle sine bilag offentligt på landsmødet.
// ”EU er i opbrud og mere end nogensinde før
har vi brug for at overveje, hvad vi som borgere gerne vil og ønsker for vores samfund.”
Sådan indledte Folkebevægelsen mod EU’s
medlem af EU-Parlamentet, Rina Ronja Kari,
sin tale til bevægelsen landsmøde, der blev
afholdt i Aalborg 27.-28. oktober. Kari advarede om ‘EU-elitens ønske om mere og mere
EU’, som blandt omfatter ønsket om en fælles
EU-præsident, at afskaffe medlemslandenes
vetoret og øget militært samarbejde.

Visioner for et andet Europa

Tag magten tilbage med et Daxit
”EU’s traktater er i åbenlys konflikt med et
Europa, hvor der er plads til forskellige løsninger og hvor folkestyret står centralt, og det er
også derfor, at jeg mener, at det er tvingende
nødvendigt med et endegyldigt brud med
unionen. Der er afgørende brug for at tage
magten tilbage. Det kan ikke løses med små
lapper, det er nemlig hele grundlaget, som er
fundamentalt forkert,” sagde Rina Ronja Kari
til Folkebevægelsen mod EU’s medlemmer.
Kari understregede nødvendigheden af, at
Danmark derfor melder sig ud af EU.
”Det betyder også, at vi skal have et DAXIT
– en dansk udmeldelse af EU. En udmeldelse,
hvor vi stadig samarbejder tæt med EU, men
hvor vi samtidig tager magten tilbage til bor-
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Kari forklarede til gengæld om sine visioner
for et andet Europa.
”Personligt drømmer jeg om et Europa –
og ja, jeg bruger Europa, fordi det netop ikke
handler om EU, men om hele Europa, der
faktisk tackler globaliseringens udfordringer
i stedet for bare at sætte yderligere turbo på
den, sådan som EU gør. For mig skal den nye
vision bygge på, at småt er godt og forskellighed en styrke. Det er lokalt, at borgerne skal
have plads til at indrette deres samfund på
netop den måde, som de gerne vil leve sammen på. Vi skal altså tage magten tilbage,”
sagde Rina Ronja Kari.
Kari påpegede, at med denne vision for
fremtidens Europa, så ville vi få et helt andet
resultat end EU. Et resultat, hvor man vil
prioritere stærkt forpligtende samarbejde om
at passe på klimaet og om at imødegå problemerne med globaliseringen. Det ville ske på
borgernes præmisser og aldrig med en vision
om at ensrette bare for at gøre livet nemmere
for nogle få.

Folkebevægelsen mod EU’s medlem af EU-Parlamentet, Rina Ronja Kari, holder sin beretning på Landsmøde 2018 i Aalborg.
gerne, så det bliver borgerne der styrer vores
samfund og vores velfærd.”

Kamp mod social dumping
og EU’s forringelser
Ifølge Kari vil kampen for at tage magten tilbage fra EU foregå på flere planer, indtil man
kan opnå en endelig udmeldelse.
”Så længe Danmark er medlem af EU, så
længe vil vi kæmpe med næb og kløer for at
afbøde de værste konsekvenser, for at tage
magten tilbage alle de steder hvor vi kan.”
Kari påpegede, at Folkebevægelsen mod
EU i EU-Parlamentet har kæmpet for at tage
magten tilbage over arbejdsmarkedet, så faglige organisationer, kommuner og Folketing
kunne få flere muligheder. Hun understregede,
at man har opnået en stor sejr ved at sikre flere muligheder for at bekæmpe social dumping.
”Den endelige løsning på social dumping,
det er en udmeldelse af EU og EU’s indre
marked. Ingen tvivl om det. Men jeg er vældig
stolt over, at vi i Folkebevægelsen mod EU
kan rette ryggen og sige, vi kæmper både på
den korte og lange bane. Vi kæmper for at
tage magten tilbage over vores arbejdsmarked,” sagde Rina Ronja Kari.
I sin tale understregede Rina Ronja Kari

også, at Folkebevægelsen i årenes løb også
har kæmpet for miljø og forbrugerbeskyttelse.
Hun fremhævede, at EU indfører regler, som
forhindrer medlemslande i at gå foran, og hun
nævnte sprøjtemidlet glyphosat, der er under
kraftig mistanke for at fremkalde kræft, som
et eksempel.

Til kamp mod EU-frås
En af Rina Ronja Karis mærkesager har i flere
år været kampen mod frås, overforbrug og
uigennemsigtighed i EU-systemet.
Derfor benyttede hun også sin tale på
landsmødet til at præsentere en stor mappe
med hendes bilag over samtlige udgifter,
herunder de store diæter og de såkaldte
blyantspenge, der er 32.000 kr. som alle
EU-parlamentarikere modtager skattefrit hver
måned uden krav om regnskab. Mappen vil
blive gjort offentligt tilgængelig for vælgerne
under EP-valgkampen.
Dertil indeholder mappen også en oversigt
over alle Rina Ronja Karis møder med lobbyister i EU-Parlamentet.
”Der arbejder langt over 30.000 lobbyister i Bruxelles, der alene har fokus på at
påvirke EU-lovgivningen, og vi ved fra tidligere tal, at f.eks. finanslobbyisterne alene

er omkring 1200 medarbejdere – kun for at
påvirke EU-lovgivningen. Det gør de kun,
hvis det kan betale sig for dem,” sagde Rina
Ronja Kari.
Rina Ronja Kari kom også ind på hvidvask
og skattesnyd, og angreb statsminister Lars
Løkke Rasmussens forslag om at blive en del
EU’s bankunion for at dæmme op for svindel
med udbytteskat, da de to ting ifølge Kari
ikke har noget med hinanden at gøre.

Sammen i valgkampen
Talen sluttede med, at Rina kiggede frem
mod EU-Parlamentsvalget i 2019:
”Vi går nu frem mod et parlamentsvalg,
hvor vi skal vise styrken i EU-modstanden.
Hvor vi skal vise, at vi har visionerne for en
bedre fremtid, et bedre samfund. Det hele
starter og slutter med et stærkere demokrati,
hvor borgerne i sandhed har hånd i hanke med
beslutningerne.
”Men der er ingen tvivl om, at EU-modstandens styrke i de kommende år også bliver
afgjort af, hvor godt vi klarer parlamentsvalget. Vi er heldigvis mange, og vi bliver flere,
og jeg glæder mig til at kæmpe sammen med
jer også i det kommende år, nu tager vi magten tilbage – sammen!”

Folkebevægelsens nye landsledelse
Folkebevægelsen mod EU’s delegerede valgte på landsmødet i Aalborg en ny landsledelse.
Landsledelsen har også valgt et nyt forretningsudvalg til den daglige ledelse.
Den nye landsledelse består af
Erik Bach
Lave K. Broch
Kathrine Klok Due
Susanna Dyre-Greensite
Niels Eriksen
Jørgen Grøn
Eva Hallum
Hans Hansen
Kim Holm

Jesper Morville
Lars Østergaard Møller
Ole Nors Nielsen
Niels Jørgen Bæk Paulsen
Carsten Rasmussen
Johanne L. Rindsig
Sven Skovmand
Thorkil Sohn
Åge M. Staun
Karina Rohr Sørensen

Kjeld Richter-Mikkelsen
Jean Thierry
Suppleanter
Stefan Roy Frederiksen
Luise Hemmer Pihl
Kit Aastrup

Forretningsudvalget
Jesper Morville

Lars Østergaard Møller
Carsten Rasmussen
Johanne L. Rindsig
Karina Rohr Sørensen
Niels Eriksen
Kjeld Richter-Mikkelsen (Økonomiansvarlig)
Man kan finde kontaktinformation for både
Landsledelsen og Forretningsudvalget på hjemmesiden under menupunktet ‘Fakta om os’.
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Transportgruppen i 3F
modtager årets danske Træskopris
Transportgruppen i 3F blev tildelt Folkebevægelsen mod EU’s Træskopris på landsmødet i Aalborg.
Prisen gives for Transportgruppens kamp mod social dumping og bedre forhold på de europæiske landeveje.
// Årets Træskopris gik til Transportgruppen i
3F for gruppens store indsats for at bekæmpe
social dumping på vejene.
Det var Ole Nors og Rina Ronja Kari fra
Folkebevægelsen mod EU, som overrakte prisen til Jan Villadsen fra 3F’s Transportgruppe
under Folkebevægelsens landsmøde, der blev
afholdt i Aalborg 27.-28. oktober.

Kampen for rimelige arbejdsforhold

Foto: Emilia Ryen

Beretninger om chauffører, der sover, bor og
spiser i bilen. Chauffører, der aldrig ser deres
familie, og chauffører, der bliver underbetalt,
hører til dagligdagen rundt i Europa.
Transportfolkene i 3F fik blandt andet
prisen for deres store arbejde med at sikre
ordentlige arbejdsforhold for chaufførerne og
deres arbejde mod Kommissionens forslag til
en vejtransportpakke.
”For år tilbage var det tabu at tale om
EU i 3F. Det har ændret sig, og 3F har indset,
at EU har stor indflydelse på vores dagligdag
og arbejdsmarked. Transportgruppen gik forrest og satte social dumping og løndumping
på dagsordenen,” lød ordene fra Ole Nors, om
hvorfor transportgruppen skulle modtage
prisen.
EU’s vejtransportpakke har været længe
undervejs, og gruppen har kæmpet for at få
ordnede forhold for chaufførerne. Kommis-

Jan Villadsen modtog årets danske Træskopris på vegne af 3F Transport.
sionen fremlagde i maj 2017 et forslag til nye
regler på vejene, forslag som 3F ikke kunne
støtte, og derfor startede et intensivt arbejde
for at få ændret mange dele af pakken. Siden
er der kommet både Vejpakke 1, 2 og 3, og
Transportgruppen kæmper videre.

Alle taler om den danske model
Rina Ronja Kari gav også prismodtagerne
nogle ord med på vejen og begrundede prisen.
”Da vi første gange hørte om, at Kommis
sionen ville gøre transportregler mere fleksible, blev vi ret bekymrede, og vi ringede straks
til 3F Transportgruppen for at få holdningen
fra dem, det handler om, nemlig chaufførerne
selv,” sagde Rina Ronja Kari.
Kari fortalte om, hvordan 3F Transport
arbejder konstruktivt og engageret, og sågar
har udviklet en model, som hendes kolleger i
Parlamentet omtaler som Den danske model.
Rina Ronja Kari sluttede med ordene:
”Tak for indsatsen - vi glæder os til at fortsætte kampen mod social dumping på vejene.”

Foto: Emilia Ryen

3F: Vi taler med hele fagbevægelsen
i Europas stemme
Fra Transportgruppen modtog formand Jan
Villadsen prisen. Han takkede for opbakningen og det gode samarbejde.
”Vi arbejder med de systemer der er og dér,

hvor vi er. Vi arbejder med lobbyisme. Kommer med forslag. Engageret og hele tiden. Tak
til Rina og Folkebevægelsen for samarbejdet.
Vi taler med hele fagbevægelsen i Europas
stemme, når vi taler imod den her Transportpakke,” sagde Jan Villadsen.

Træskoprisen gives til en person eller
en gruppe, som i årets løb har sagt fra
overfor EU´s omsiggribende magt. Prisen
består af et par håndlavede træsko af
bedste kvalitet. Det udtrykker, at det er
muligt at forene kreative visioner med at
holde begge ben plantet på jorden.
Gennem årene har mange prominente
personer modtaget prisen, for eksempel
Ivar Nørgaard, Astrid Lindgren, Bjørn
Elmquist, Hardy Hansen og Benny An
dersen.

Den britiske læge Fariah Khan modtager Folkebevægelsens internationale træskopris
Den britiske læge Fariah Khan blev årets modtager af Folkebevægelsens internationale træskopris
for sin utrættelige rolle i Brexit-kampagnen.
drig vinde uden aktive græsrødder. Fariah
Khans indsats er en inspiration for os i Danmark,” sagde Folkebevægelsens 1. suppleant til EU-Parlamentet, Lave K. Broch, ved
overrækkelsen.
Det var en glad Fariah Khan der tog
imod prisen. I sin takketale nævnte hun, at
EU-tilhængerne havde bebudet, at Brexit
ville medføre, at Storbritannien ville ende i et
dommedagsscenarie, men hun fastslog, at
det langt fra var tilfældet. Samtidig udtrykte
hun ønske om et snarligt Daxit.
“Jeg håber, at Danmark vil følge Storbritannien ud af EU. Mange tak til Folkebevægelsen
mod EU for denne pris, og mange tak for at
invitere til Danmark. Det har været dejligt at
være her.”

Foto: Emilia Ryen

// Brexit var baggrunden for begrundelsen
for uddelingen af årets Træskopris, som gik
til den britiske læge Fariah Khan. Khan har
pakistansk baggrund, hvilket understreger,
at EU-modstanden i Storbritannien er bredt
funderet. Khan repræsenterer ikke et politisk
parti, og hun er dermed repræsentant for
den brede folkelige EU-modstand i Storbritannien.
“Fariah Khan er en græsrod, der disku
terede Brexit med kollegaer på det hospital,
hvor hun er læge. Hun fik venner til at gå
til debatmøder og delte løbesedler ud i regnvejr. Det at almindelige borgere kæmpede
for demokratiet og for Brexit var helt af
gørende for sejren i folkeafstemning. Vi
takker Fariah for hendes indsats. Vi kan al-

Lave K. Broch, Fariah Khan og Jesper Morville under prisoverrækkelsen af den internationale
Træskopris 2018.
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TEMA: På vej mod EP-valget

Folkebevægelsen har valgt sine to spidskandidater
Rina Ronja Kari er blevet valgt som spidskandidat for Folkebevægelsen til EU-parlamentsvalget i 2019. ”Det er en stor ære,
at Folkebevægelsens delegerede igen har vist mig denne tillid. Sammen vil vi kæmpe for at tage magten tilbage fra EU og sikre
et Daxit”, siger Rina Ronja Kari. Den nuværende 1. suppleant, Lave K. Broch, blev nummer to på listen.
Broch: Måske vigtigste EP-valg
nogensinde

// Folkebevægelsen mod EU’s medlem af
EU-Parlamentet, Rina Ronja Kari, bliver også
bevægelsens spidskandidat til parlamentsvalget 26. maj 2019. Det besluttede Folkebevægelsens delegerede på landsmødet i Aalborg
27.-28. oktober, hvor Kari blev valgt med stor
opbakning.

Kari: Folkebevægelsen
står stærkere
”Folkebevægelsen står stærkere end i mange
år. Vi får konstant nye medlemmer, ikke
mindst blandt de unge mærker vi mere engagement. Sammen vil vi kæmpe for at tage
magten tilbage fra EU. Vi vil have en dansk
udmeldelse af EU - et DAXIT”, siger Rina
Ronja Kari.
Rina Ronja Kari afløste som kun 28-årig
Søren Søndergaard som medlem af EU-
Parlamentet for Folkebevægelsen i februar
2014. Et par måneder før var hun blevet valgt
som bevægelsens spidskandidat, og blev
valgt ind ved valget med 63.673 personlige
stemmer. Rina Ronja Kari har studeret matematik og virksomhedsstudier på Roskilde
Universitet.

STØT FOLKEBEVÆGELSEN
MOD EU’s VALGKAMP

Folkebevægelsens landsmøde valgte MEP Rina Ronja Kari (th) og 1. suppleant Lave K. Broch (tv)
som spidskandidater til EU-parlamentsvalget 2019.

Nummer to på listen bliver den radikale Lave
K. Broch, som er Folkebevægelsens nuværende 1. suppleant til EU-Parlamentet. Den
46-årige Lave K. Broch er uddannet i statskundskab, medlem af Det Radikale Venstre
og har i en årrække været kampagnekoordinator i Folkebevægelsen.
”Vi står over for det måske vigtigste
EU-parlamentsvalg nogensinde, både fordi
Storbritannien træder ud af EU kort tid før
valget, og fordi EU’s centralisering af magt
har taget fart. Nu tales der desuden åbent
om etableringen af en EU-hær. Det er derfor
afgørende, at vi på tværs af partipolitiske
holdninger gør hvad vi kan for, at Folkebevægelsen mod EU får et godt valg. Vi skal ud af
EU,” siger Lave K. Broch.
Derudover afspejler de opstillede til
kandidatlisten Folkebevægelsen mod
EU’s tværpolitiske principper, og der er så
ledes kandidater, der dækker det politiske
spektrum bredt fra Liberal Alliance til Enhedslisten til opstillede uden for de politiske
partier.

Folkebevægelsen har valgt sine
kandidater til EP-valget
Folkebevægelsen mod EU valgte på sit årsmøde i Aalborg 18
kandidater til EU-parlamentsvalget i 2019. MEP Rina Ronja
Kari udtrykker glæde over kandidaterne, som hun mener
‘udgør et meget stærkt hold, der afspejler Folkebevægelsens
tværpolitiske idealer.”
// Folkebevægelsen mod EU valgte søndag 28. oktober de 18 kandidater, som skal
stille op til EU-parlamentsvalget i maj 2019.
Kandidaterne blev valgt på Folkebevægelsens
landsmøde, der fandt sted med i Aalborg
27.-28. oktober med deltagelse af ca. 200
delegerede fra bevægelsens lokalkomitéer i
hele landet.

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!

Kari: Kandidater
viser Folkebevægelsens
tværpolitiske idealer
Folkebevægelsen mod EU’s medlem af
EU-Parlamentet, Rina Ronja Kari, udtrykker
glæde med valget af kandidaterne.
“Med disse 18 kandidater har vi sat
et meget stærkt hold, der afspejler Folke-

bevægelsens tværpolitiske idealer. Vi har
kandidater der spænder fra Enhedslisten til
Liberal Alliance, og vi har opstillede uden
for partierne. Det giver os bredde, tyngde og
demokratisk troværdighed,” siger Rina Ronja
Kari.

Sammen for Daxit
Rina Ronja Kari glæder sig også til at slås
for Folkebevægelsen mod EU’s ultimative
mål:
“Jeg glæder mig meget til at komme rundt i
landet og møde vælgerne sammen med vores
dygtige og engagerede kandidater. Sammen
vil vi kæmpe for et Daxit, så vi kan tage magten tilbage fra EU og give den tilbage til de
danske borgere!”

Bliv aktiv i
valgkampen
// Folkebevægelsen mod EU har brug for
aktive EU-modstandere, der kan bidrage
til vores valgkamp. Så hvis du gerne vil
give EU modstand og tage magten tilbage
– så kontakt din lokale komité og forhør
dig om mulighederne for at blive aktiv.
Du kan finde en oversigt over alle
lokalkomiteer på hjemmesiden under
menupunktet ‘Fakta om os’. www.folkebevaegelsen.dk/fakta-om-os/lokale-komiteer-og-kollektive-medlemmer/

Folkebevægelsens kandidater til EU-parlamentsvalget i 2019
Her er en oversigt over Folkebevægelsen
mod EU’s 18 kandidater til EU-Parlamentsvalget.
1.
2.
3.
4.
5.

Rina Ronja Kari
Lave K. Broch
Ole Nors Nielsen
Karina Rohr Sørensen
Susanna Dyre-Greensite

6. Christian Juhl
7. Jesper Bræmer
8. Erik Bach
9. Thorkil Sohn
10. Åge Staun
11. Jørgen Grøn
12. Mette Langdal
13. Niels Jørgen Bæk Paulsen
14. Carsten Rasmussen

15. Pernille Grumme
16. Hedvig Vestergaard
17. Jean Thierry
18. Hasan Ibrahim
Læs en fyldestgørende præsentation af
alle kandidaterne på Folkebevægelsens
hjemmeside.
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Foto: Olivier Hansen

Lars Løkke Rasmussen vil
sætte ulven til at vogte får
EU’s centralbanksformand Mario Draghi fraterniserer med de bankfolk,
som han og ECB er sat i verden for at holde tilsyn med. Blandt andet derfor
er det en dårlig idé, at vi tilslutter os EU’s bankunion.
Af Rina Ronja Kari, medlem af
EU-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU

// Lars Løkke Rasmussen benyttede skandalesagen om milliard
svindel med udbytteskat til at tale
Danmark ind i EU’s bankunion.
Løkke påstod, at bankunionen ville
være løsningen på problemerne
med både udbytteskat og hvidvask. Mere EU og medlemskab af
bankunionen kunne have afværget
svindlen. Intet er dog længere fra
sandheden, og Løkke forsøger at
slå politisk plat på grov økonomisk
kriminalitet. Lande som Tyskland,
Frankrig og Holland er nemlig med
i bankunionen, men alligevel hårdt
ramt, mens Schweiz slap billigere,
selvom de står udenfor.
Løkke glemmer også, at Venstres
uansvarlige nedskæringspolitik har

EU-KRATI

efterladt SKAT uden ressourcer til
at forsvare vores fælles værdier.

EU’s indre marked har andel
i problematikken
Jeg er stor modstander af Løkkes
planer om at indlemme Danmark i
bankunionen, fordi EU’s indre marked for finansielle ydelser og den fri
bevægelighed af kapital udgør problemet – ikke løsningen – i forhold
til mange tvivlsomme økonomiske
aktiviteter. Tværtimod bliver skatteunddragelse og hvidvask ofte gjort
lettere af det indre marked.
Finanssektoren får frit spil, men
i EU arbejdes der ikke på strammere
regler. Tværtimod. EU har heller ikke
dæmmet op for, at medlemslande
som Irland, Holland og Cypern reelt
fungerer som skattely.
Jean-Claude Juncker var som
premierminister og finansminister
i Luxembourg medvirkende til at

omdanne landet til et skattely.
Konsekvensen? Han blev belønnet
med posten som kommissionsformand. Ikke ligefrem et signal om
EU’s nultolerance over for finansiel
svindel.
Alligevel vil Løkke overdrage
mere magt til Bruxelles ved at
indlemme Danmark i bankunionen,
selvom flere eksperter mener, at det
ikke ville have hjulpet mod udbytteskattesvindelen. Desuden mener
jeg, at et medlemskab af bank
unionen vil afgive så megen dansk
suverænitet til EU, at det burde
udløse en folkeafstemning. Men er
Løkke parat til det?

EU-ombudsmand kritiserer
Den Europæiske Centralbank
Med dansk medlemskab af
bankunionen ville vi overdrage til
synet med store danske banker
til Den Europæiske Centralbank

(ECB), hvilket jeg finder dybt problematisk.
ECB er en magtfuldkommen og
uigennemsigtig institution, som
gentagne gange er blevet kritiseret af EU’s ombudsmand, Emily
O’Reilly. ECB’s leder, Mario Draghi,
er medlem af den magtfulde
G30-gruppe, der består af en række
økonomer og højtstående bankfolk
fra nogle af de banker, som Draghi
og ECB skal føre tilsyn med.
O’Reilly har flere gange påpeget,
at Draghis medlemskab i gruppen
kan give interessekonflikter og
skabe tvivl om ECB’s uvildighed og
troværdighed. Hun har opfordret
Draghi til at træde ud, men ECB afviser kategorisk, og Draghi fortsætter ufortrødent i G30.

I G30 finder man også nuværende eller tidligere ledere af JPMorgan,
Deutsche Bank og Credit Suisse.
Disse storbanker har haft nøgleroller i udplyndringen af danske og
europæiske skatteydere for over
400 mia. kroner i svindelsagen om
udbytteskat.
Netop den svindelsag som ifølge
Lars Løkke Rasmussen nødvendiggør, at Danmark skal ind i EU’s
bankunion – og lade vores store
banker blive kontrolleret af ECB og
Mario Draghi.
I øvrigt var det ikke ECB og Draghi, der opdagede svindelsagen –
eller Danske Banks hvidvask for den
sags skyld. Disse afsløringer skyldes
udelukkende whistleblowers og
dybdeborende journalister.
Kan andre også se ironien?
(Dette indlæg blev først bragt i
Altinget)

Af Jørgen Bitsch
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VI BØR GÅ SAMMEN I ET NORDISK FORBUND
– DET SKAL IKKE VÆRE TOPSTYRET SOM EU
Vi skal i Norden lave vores egne prioriteringer, og for os er det vigtigt, at intet nordisk land tvinges
til at være med i alle dele af det nordiske samarbejde. Vi ser derfor for os et Norden, hvor nogle
nordiske lande kan gå længere end andre, skriver Lave K. Broch, Sigbjørn Gjelsvik og Johan Lindblad.
Foto: Nikolaj Bock_norden.org

Af Lave K. Broch, Sigbjørn Gjelsvik og Johan Lindblad

// Det er på tide, at et nordisk
forbund kommer på den politiske
dagsorden. Et tættere nordisk
samarbejde vil kunne styrke vores
demokratier og bruges til at forsvare miljøet, de nordiske velfærdssamfund og det globale udsyn.
Men det er afgørende, at vi lærer af historiske fejl. Et tættere
nordisk samarbejde skal bygges nedefra og baseres på folkelig støtte.
Vi skal ikke blive en dårlig kopi af
det topstyrede og centraliserede
EU.
Det glæder os, at meningsmålinger i Danmark, Norge og Sverige viser, at mange skandinaver
støtter et nordisk forbund frem for
EU-medlemskab. Repræsentative
meningsmålinger viser, at et flertal
af danskerne og svenskerne ønsker
et nordisk forbund i stedet for medlemskab af EU.
En måling foretaget af Sentio i
juni viste, at 45 procent af danskerne støtter et nordisk forbund,
mens kun 36 procent foretrækker,
at Danmark bliver i EU. I Sverige
viser en tilsvarende undersøgelse
fra juni-juli lignende tal. I Norge har
Sentio lavet en meningsmåling for
Klassekampen, som også viser, at
et nordisk forbund har større støtte

er EU, som i praksis bestemmer
reglerne på de fleste områder. Vi ser
hellere, at vores lande vælger relationer til EU, som minder om den,
Schweiz har. Brexit kan også åbne
muligheder for nye alternativer for
samarbejde med EU.

Norden uden for EU

end EU-medlemskab.
Vi synes, at det er gode resultater, når man tager i betragtning,
at få politikere i Norden aktivt
argumenterer for et nordisk forbund
i stedet for EU-medlemskab, og at
der ikke har været landsdækkende
kampagner for et nordisk forbund.
Vi vil dog gerne fremme en debat
om, hvad et tættere nordisk samarbejde kan give os indadtil, men også
over for resten af verden.

EU’s voksende magt er en
demokratisk udfordring
En af de store udfordringer for vores
demokratier er EU’s voksende magt.
EU har et kæmpemæssigt demo-

kratisk underskud, og vores lande
er påvirkede af EU enten gennem
EU-medlemskab eller EØS-aftalen.
For eksempel kan ingen folkevalgt
politiker stille lovforslag i EU.
Norge og Island har gennem
EØS-aftalen en vetoret over for nye
EU-love, som EU-landene Danmark, Finland og Sverige ikke har.
Flertallet af de norske og islandske
politikere er dog alt for bange for at
bruge denne vetoret, men med flere
nordiske lande og eventuelt Storbritannien i EØS kan dette billede
ændre sig.
Selvom EØS er at foretrække
sammenlignet med EU-medlemskab, så indebærer EØS, at det

Vi ser for os et Norden, som i fremtiden er uden for EU, og som er EU’s
gode nabo. Det nordiske forbund
kan støtte decentralisering og demokrati og fælles initiativer, når det
giver mening. Det kan være for at
sikre besparelser eller for at fremme
vigtige værdier.
Vi kan i fællesskab forsvare den
skandinaviske arbejdsmarkedsmodel, miljøet, sundheden og vores
skattefinansierede velfærdssamfund.
Vi ser desuden gerne, at vi i
Norden i højere grad koordinerer
udenrigspolitikken med hinanden.
Vi kan etablere fællesnordiske
ambassader i andre lande, og det vil
for eksempel være oplagt, hvis hele
Norden bakker op om den norske
indsats for fredsmægling. Tænk,
hvis Norden en dag kunne være
med til at skabe fred mellem Israel
og Palæstina. Vi bør også arbejde
for, at Norden får en fælles repræsentation i G20, så vi sammen kan
påvirke verden i bedre retning – ikke
mindst på klimaområdet.

Lave K. Broch er 1. suppleant
til EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU (Danmark),
Sigbjørn Gjelsvik er Stortingsmedlem for Senterpartiet
(Norge) og
Johan Lindblad er initiativtager
til foreningen Skandinaviska
Republiken (Sverige).
Dette indlæg blev først bragt i
Kristeligt Dagblad.

Nordisk samarbejde
uden tvang
Vi skal i Norden lave vores egne prioriteringer, og for os er det vigtigt,
at intet nordisk land tvinges til at
være med i alle dele af det nordiske
samarbejde. Vi ser derfor for os et
Norden, hvor nogle nordiske lande
kan gå længere end andre.
Vi mener, at det er meget farligt,
at EU fortsætter i retning af en stadig snævrere og mere centralistisk
union uden folkelig forankring. Intet
af euro-landene har afholdt folkeafstemning om, hvorvidt deres nationale valuta skulle udskiftes med
euroen. Kun Danmark og Sverige
lod befolkningerne bestemme, og
i begge disse nordiske lande sagde
folket nej tak til euroen.
Nu er EU i gang med at lave en
bankunion og en militær union.
Det er ikke projekter, som vil være
til gavn for Norden. Det er på tide,
at Norden sættes på den politiske
dagsorden. Ja til et nordisk forbund
– nej til EU-staten!

FOLK I BEVÆGELSE HOLDER PAUSE UNDER
VALGKAMPEN – HER ER ALTERNATIVERNE
Folk i Bevægelse holder pause til efter EU-parlamentsvalget i maj 2019.
Men der er er masser af alternativer medier, hvor du kan følge
Folkebevægelsen og EU-modstanden.
// Dette nummer af FIB er det
sidste i en rum tid. FIB betales
med midler fra Europanævnet,
og deres regler slår fast, at man
ikke må bruge midlerne på at føre
valgkamp. Da vi nødig vil komme i
karambolage med Europanævnet,
har vi valgt at sætte udgivelsen
af FIB på pause. Desuden vil det
også virke underligt at udgive et
medlemsblad, hvor man ikke kan
omtale årets vigtigste politiske
begivenhed i EU.

Mange gode alternativer
Heldigvis er der mange gode
alternativer, hvor man i stedet kan
følge Folkebevægelsens arbejde og
EU-modstanden. Først og fremmest kan man naturligvis følge
Folkebevægelsens hjemmeside:
www.folkebevaegelsen.dk.
Her finder man artikler, blog-

indlæg, links til videoer, web-shop,
links til politiske dokumenter,
links til materialer som kan downloades eller ses online, samt ikke
mindst en opdateret kalender med
aktiviteter og møder.

Følg Folkebevægelsen
på sociale medier
Man kan også følge Folkebevægelsen på en række sociale
medier. Man kan finde links på
hjemmesiden – ellers kan man
søge på Google. Folkebevægelsen
er til stede på Facebook, Twitter,
Instagram og Snapchat. Vi er mest
aktive på Facebook. Du kan også
følge Rina Ronja Kari og en række
af vores øvrige kandidater på Facebook og andre sociale medier.

Abonnér på nyhedsbrevet
Nyhedsbrevet vil februar–maj

normalt blive udsendt hver uge.
Det indeholder en oversigt over
Folkebevægelsens egne artikler,
samt en oversigt over de vigtigste
nyheder fra andre medier. Desuden
er der en kalender med kommende
begivenheder i Folkebevægelsen.
Du kan abonnere på nyheds
brevet via linket nederst på Folke
bevægelsens hjemmeside.
Desuden vil der fra februar til
maj blive postomdelt et månedligt
medlemsbrev.

Kalender er stadig aktiv
Selvom FIB holder pause, så kan
man stadig godt få bragt opslag
om begivenheder i vores kalender
på hjemmesiden. Så hvis man gerne vil reklamere for vælgermøder
eller andre aktiviteter, så bedes
man sende en besked til denne
mail: fb@folkebevaegelsen.dk.

KLISTERMÆRKER TIL BILER
// Hvis man ønsker at lave en
kampagnebil eller vil gøre reklame
for Folkebevægelsen mod EU på sin
egen bil, så er der nu mulighed for
at bestille disse store klistermærker
til både dør og kølerhjelm.
Klistermærkerne koster 250 kr.
stykket, og betaling skal ske forud.
Bestilling sker via Niels Jørgen Bæk
Paulsen på mail: niels_j@live.dk
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KALENDEREN
FYN
De fynske komiteer afholder fællesmøder på følgende datoer i 2019:
Tirsdag d. 8. januar kl. 19-21
Tirsdag d. 12. februar kl. 19-21
Tirsdag d. 12. marts kl. 19-21
Tirsdag d. 2. april kl. 19-21
Tirsdag d. 7. maj kl. 19-21
Alle møder afholdes Absalonsgade
26, 5000 Odense C.
Kontaktperson: Carsten Rasmus
sen: carsten_rasmussen178@
hotmail.com

INDRE BY/CHR.HAVN:
Medlemsmøde
10. januar kl. 17:30–19:30. Folkebevægelsens sekretariat, Tordenskjoldsgade 21 st.th.
Vi fortsætter planlægningen af
valgkampen og evaluerer indsatsen
indtil nu.

Mød Rina Ronja Kari her
– Randers tirsdag den 8. januar
– Bornholm søndag den 27.
januar
– Køge torsdag den 21. februar
– Silkeborg lørdag den 23.
februar
– Lolland torsdag den 28. februar
Læs mere i kalenderen på
www.folkebevagelsen.dk

NØRREBRO OG NORDVEST:
Fælles medlemsmøde
Tid: Onsdag den 23. januar kl. 19-21.
Sted: Bogcafeen, Frederikssundsvej
64, København NV
Vi sætter valgkampen i gang til
EU-parlamentsvalget den 26. maJ.
Fælles medlemsmøde for Nørrebro
og Nordvest, som er åbent for alle,
der vil hjælpe Folkebevægelsen mod
EU med planlægningen og gennemførelsen af valgkampen i vores
lokalområde.

REGION SJÆLLAND:
Vær med til at kickstarte
Folkebevægelsens valgkamp
Søndag den 27. januar kl. 14
Byens Bus (Den gamle Rådhussal),
på Stændertorvet i Roskilde.
Særligt Folkebevægelsens lokale
komiteer og medlemmer af de
kollektive medlemmer i regionen
inviteres til at deltage, men mødet
er åbent for alle, der vil være med til
at give Folkebevægelsen mod EU en
valgsejr ved EU-Parlamentsvalget
den 26. maj.
Program
14.00 Velkomst
14.15 Sådan vil Folkebevægelsen
føre valgkamp. v/Svend Erik
Christensen
Drøftelse af Folkebevægelsens valgkamp lokalt i Region
Sjælland.

15.00 Kaffepause med erfaringsudveksling om hvordan det
går lokalt med at planlægge
valgkampen
15.30 Mød din kandidat. Flere af
Folkebevægelsens kandidater
vil være tilstede bl.a. Karina
Rohr Sørensen.
Et kort oplæg om Folkebevægelsens politik i valgkampen
Snak med kandidaterne ved
bordene
16.45 Tak for i dag og kom godt
hjem

ROSKILDE: Generalforsamling i
komiteen for Roskilde og Lejre
13. februar kl. 17:30 – 19:30
Byens Hus, Stændertorvet (lokale:
Orangeriet)
Kontakt: Svend Erik Christensen,
agerhonevej15@gmail.com
Program
Vi starter med fællesspisning kl.
17.30 – smørrebrød/pris: 60 kr. per
person – Bindende tilmelding til
Ingrid Seidenfaden på mail: ingrid.
hardis.seidenfaden@gmail.com
eller mobil/sms: 2986 1857 inden
mandag d. 11. februar.
Kl. 18 starter generalforsamlingen
og der skal blandt andet planlægges
valgkamp – vel mødt!

ROSKILDE: Offentligt møde
med Lave K. Broch
13. februar kl. 19:30 – 21:00
Byens Hus, Stændertorvet (Lokale:
Orangeriet)
Er der et liv udenfor Unionen – Alternativer til EU
Kontakt: Svend Erik Christensen,
agerhonevej15@gmail.com
Kandidat til EU-parlamentet, Lave
K. Broch, holder oplæg og inviterer
til debat om alternativerne til EU.

MIDT- OG VESTJYDER MOD
UNIONEN:
Medlemstræf/aktivmøde
Lørdag d. 9. marts 2019 kl. 10.00
Aktivitetscentret Odgaardsvej 15
A,7800 Skive (keramiklokalet)
Fælles morgenbord. Oplæg og
diskussion, af hvordan vi skal føre
valgkamp, for at markere Folkebevægelsen og vores kandidater frem
til EU-valget 26. maj.
Frokost: medbring madpakke.
Oplysninger hos Jens: 6074 4360.

SKIVEKOMITEEN: Årsmøde
Lørdag d. 9. marts 2019 kl. 13.30
Sted: Aktivitetscentret, Odgaardsvej
15 A (Keramiklokalet)
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Oplysninger hos Jens: 6074 4360.
KIG & LYT: Årsmøde
valg af kontaktperson + året der gik

KOMITEERNE I HOLSTEBRO,
STRUER, ULFBORG,
RINGKØBING – SKJERN M.FL.:
Årsmøde
Tid: lørdag d. 9. marts 2019 kl. 13.30
Sted: Aktivitetscentret Odgaardsvej
15A (Keramiklokalet)
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Nærmere oplysninger Thorkil Sohn
2926 2307.

ROSKILDE: Offentligt
debatmøde med Lave K. Broch
Onsdag den 20. marts kl. 19 i Byens
Hus på Stændertorvet i Roskilde.
Der inviteres også en til to kandidater fra andre partier, men det
er endnu ikke afklaret, hvem det
bliver.

Hvis I afholder arrangementer,
møder eller lignende, som I gerne
vil have i kalenderen på hjemmesiden, kan de sendes til
fb@folkebevaegelsen.dk.
Folk i Bevægelse udkommer
næste gang efter sommerferien
2019. Deadline annonceres i
nyhedsbrevet.
Hold øje med kalenderen på
vores hjemmeside
folkebevaegelsen.dk

EN KÆMPE
TAKKER (DELVIST) AF

KULTURNAT
I FOLKEBEVÆGELSENS LANDSKONTOR

Folkebevægelsen mod EU’s
mangeårige landssekretær, Poul
Gerhard Kristiansen, fratræder
sin fuldtidsstilling 1. december
2018, idet han går på pension,
men han vil fortsætte i en råd
givende rolle.

Folkebevægelsen mod EU slog for
første gang nogensinde dørene op
for nysgerrige gæster på Kulturnatten. Folkebevægelsen håber at
gentage succesen næste år.

// Heldigvis vil Folkebevægelsen
også i fremtiden kunne nyde godt
af Poul Gerhards enorme erfaring
og kolossale viden om EU og
EU-modstanden, selvom han har
valgt at lade sig pensionere efter
22 år som landssekretær.
Fremover vil Poul Gerhard i
stedet være tilknyttet Folke
bevægelsen i en rådgivende rolle
10 timer ugentligt, hvor han vil
kunne bidrage med sin store indsigt i EU-forhold. Desuden vil han
fortsætte i en rolle som frivillig
landssekretær.
– Jeg vil gerne sige tak til Poul
Gerhard for en helt enestående
indsats i årenes løb, samt for
hans altid gode og smittende
humør. Vi er enormt glade for, at
Poul Gerhard fortsat vil kunne yde
sine værdifulde bidrag til Folkebevægelsens arbejde. Han har om
nogen sat sit præg på bevægel-

Af Ann-Selena Cailloux

sen, og han udgør en meget vigtig
del af Folkebevægelsen mod EU’s
DNA, siger Rina Ronja Kari.
Poul Gerhard Kristiansen er
uddannet cand. mag. i religion og
historie og er medlem af Retsforbundet. Han har været med i
Folkebevægelsen siden starten
i 1972, og han har været lands
sekretær siden 1996. I årenes løb
har hans politiske tæft været et
særdeles vigtigt bidrag til Folkebevægelsens politiske arbejde, og
vi ser frem til at kunne trække på
hans støtte og vejledning i mange
år endnu.

// De mange besøgende i Folkebevægelsens efterårspyntede lokaler
blev budt på både kaffe, kage, øl og
uformel hygge under Kulturnatten,
der traditionen tro skyder efterårsferien i gang 12. oktober.
Men aftenen bød også på en
smule alvor, for det var trods alt EU,
som arrangementet handlede om.

Møde med Rina Ronja Kari
og Lave K. Broch
Rina Ronja Kari, der er medlem
Medlem af EU-Parlamentet EP
holdt et oplæg, som blev efterfulgt
af en livlig debat, der først sluttede,
da arrangementet sluttede. Folk
i alle aldre kom på besøg i løbet
af aftenen og havde masser af
spørgsmål og kommentarer til EU
og til Folkebevægelsens arbejde.
Folkebevægelsens 1. suppleant til

Rina Ronja Kari debatterede EU med de besøgende under Kulturnatten i
Folkebevægelsen mod EUs lokaler.
EU-Parlamentet, Lave K. Broch,
lavede quiz med vores gæster. De
var gode både til at svare rigtigt og
til at stille spørgsmål, når svarene
kom bag på dem.

Nye medlemmer
Flere af gæsterne meldte sig ind på
aftenen, mens andre havde meldt
sig ind i måneden op til arrange-

mentet. De var derfor ekstra glade
for muligheden for at møde Rina og
Lave, samt de ansatte og frivillige.
Arrangementet blev iværksat på
initiativ af Birte Uhre Pedersen
fra Folkebevægelsens Indre By/
Christianshavns komité. Vi er ikke
i tvivl om, at en god ny tradition
er startet, og vi håber at se endnu
flere besøgende næste år.

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

Macron og Merkel
ønsker fælles EU-hær

Regeringen vil afskaffe
forsvarsforbehold

“Hvis vi skal debattere Danmarks forsvarsforbehold, så skal vi også debattere og stemme om Danmarks samlede
EU-medlemskab,” siger Kari.
Hun forventer dog ingen snarlig
folkeafstemning.
“De EU-glade partier har fået nogle
store hak i troværdigheden efter de
andre folkeafstemninger. Der er stor
afstand mellem disse partier og deres
vælgere, for vælgerne har gang på gang
vist, at de ikke ønsker mere EU. Meningsmålinger viser også, at danskerne
bakker markant op om forbeholdene.
Det burde man respektere.”

Kari: Lad os stemme om det hele

danne grundlag for en videre debat.
Regeringen håber, at danskerne bliver
mere positive over for EU’s militære
samarbejde.

Den danske regering har besluttet, at
Danmark skal deltage i EU’s forsvarsfond for militær forskning. Dertil har
udenrigsminister Anders Samuelsen og
forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen på et fælles pressemøde i november luftet muligheden for, at Danmark
bør afskaffe forsvarsforbeholdet. Det
skete under præsentationen af Danmarks nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi.
Regeringen vil bede Dansk Institut
for Internationale Studier (DIIS) om
at undersøge konsekvenserne af det
danske forsvarsforbehold, hvilket skal

militær og udenrigspolitik bør forankres
i de nationale parlamenter, så borgerne
har indflydelse,” siger Rina Ronja Kari.

Tysklands forbundskansler Angela Merkel og Frankrigs præsident Emmanuel Macron
har begge udtrykt ønske om at etablere en fælles EU-hær. Den danske regering
ønsker at afskaffe forsvarsforbeholdet og vil deltage i EU’s forsvarsfond.
Af Per Bergholdt Jensen

// En EU-hær og afskaffelse af vetoretten inden for udenrigspolitik. Det var
nogle af de visioner for EU’s fremtid,
som forbundskansler Angela Merkel
præsenterede i EU-Parlamentet i Strasbourg i november.
Merkel er på linje med Frankrigs
præsident Emmanuel Macron, der også
har talt for skabelsen af en EU-hær.
Dertil ønsker Merkel et EU-samarbejde
med øgede beføjelser, herunder fælles
EU-regler for eksport af våben.
”Merkels og Macrons udmeldinger
viser tydeligt, at EU-eliten stræber
målrettet efter at få en fælles EU-hær.
Det vil medføre øget militarisering af
Europa og øge risikoen for konflikt,”
siger Rina Ronja Kari, der er medlem af
EU-Parlamentet for Folkebevægelsen.
Kari er også bekymret for, at fælles
EU-regler for våbeneksport kan umuliggøre særskilte nationale forbud mod at
sælge våben til diktaturer eller styrer,
der bryder menneskerettighederne.

Merkel: Afskaf veto-ret
Merkel gav desuden udtryk for, at hun
gerne vil afskaffe vetoretten inden for
EU’s udenrigspolitik. Dermed ville et
land ikke kunne modsætte sig et flertal
i EU, men i stedet være underlagt EU’s
fælles udenrigspolitik.
Ifølge Kari vil afskaffelse af vetoretten medføre en stærk centralisering af
beslutningsprocesserne i Bruxelles.
”Afskaffelse af vetoretten vil betyde, at de små lande vil blive underlagt
Tyskland og Frankrig. Beslutninger om

Foto: Frankfurter Buchmesse / Wikimedia

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 12. dec.
2018 er der kommet 455 nye medlemmer. De fordeler sig således:
Region Hovedstaden
155
Region Sjælland
84
Region Syddanmark
67
Region Midtjylland
99
Region Nordjylland
50

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.
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