Valggrundlag for Folkebevægelsen mod EU
TAG MAGTEN TILBAGE – DANMARK UD AF EU!
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.

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-parlamenter, 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 EUudbud. 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.
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Derfor har Folkebevægelsen mod EU fem hovedmål for vores arbejde i EU-parlamentet:







At sætte fokus på dansk udmeldelse af EU.
At arbejde imod, at EU får mere magt og arbejde på at tage magten tilbage til borgerne.
At arbejde for, at sikre den skandinaviske velfærdsmodel og den nordiske arbejdsmarkedsmodel.
At arbejde for, at sikre et bæredygtigt miljø.
At arbejde for det globale udsyn.
At arbejde imod militarisering af EU.

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.
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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 samfundsmodel.
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. En række repræsentative meningsmålinger har også vist, at et flertal af danskerne ønsker
et nordisk forbund, frem for EU-medlemskab.
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.
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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 egeninteresse.
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