Den politiske ramme for arbejdet i EU-Parlamentet
Folkebevægelsen mod EU arbejder på at få Danmark ud af EU. Det er vores mål både for arbejdet i
Danmark og i EU. Men så længe Danmark stadig er medlem af EU, mener vi, at det er nødvendigt
løbende at modarbejde de værste problemer ved medlemskabet. Dette dokument skitserer således
den politiske ramme for vores daglige arbejde i EU-Parlamentet, hvor vi skal afbøde de værste følger
af EU-medlemskabet, samtidig med at vi holder skarpt øje med, hvad EU foretager sig og bruger parlamentet som en platform til at få medierne i tale, men uden at der kan stilles spørgsmålstegn ved, at
vi først og fremmest arbejder for et DAXIT.
I opstillingsgrundlaget lægges fundamentet for vores politiske arbejde i parlamentet med 5 bærende
pinde:







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.

Nedenfor uddybes, hvordan den politiske ramme for vores arbejde ser ud mere konkret.

Magten tilbage
Folkebevægelsen mod EU arbejder konsekvent for at flytte magten tilbage til landene og borgerne.
Dermed stemmes altid imod at give EU mere magt og for at tage magten tilbage. Det bliver særlig
tydeligt i de store debatter om nye EU-tiltag, men det gøres også ved ændringer af eksisterende lovgivning, hvor vi stiller konkrete forslag om at tage magten tilbage. Og det gælder på tværs af alle politiske områder.

EU-budgettet
Tilsvarende stemmer vi konsekvent imod at øge EU-budgettet og for at mindske det. Vi kan sagtens
pege på områder, hvor budgettet kan gøres mindre i et snuptag, det gælder f.eks. EU's mange puljer,
som landbrugstilskud, eksporttilskud mv. Ligesom vi grundlæggende er imod enhver form for skatteog momsopkrævning på EU-niveau. Tilsvarende er vi fundamentale modstandere af at sende penge
fra Danmark til EU for derefter at sende dem tilbage i regionalstøtte mv til Danmark. Dette giver kun
fordyrende mellemled, og hvis det danske Folketing ønsker at give tilskud til regionale projekter, så
kan de fint gøre det uden at sende pengene til EU først.
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Til kamp mod konsekvenserne af ØMU’en
På grund af euroens konstruktion er nogle lande i så dyb krise, at de ikke har mulighed for at nedbringe
deres gæld eller sikre deres befolkning et anstændigt levegrundlag. Folkebevægelsen ønsker derfor, at
der oprettes en hjælpemekanisme til de lande, som gerne vil ud af euroen, så dette kan ske på en
ordentlig måde. På den måde bliver det også mere legitimt at fravælge euroen.
På samme måde ønsker vi, at Danmark skal frigøre sig fra Finanspagten og Europluspagten, som lægger
vores økonomi i stramme rammer, og dermed i høj grad begrænser vores demokratiske handlerum.

Kampen for den nordiske arbejdsmarkedsmodel
Folkebevægelsen er imod, at EU blander sig i det danske arbejdsmarked, og vi kæmper for at bevare
den nordiske model, hvor arbejdsmarkedets parter aftaler overenskomster mv. Vi kæmper for at give
faglige organisationer, erhvervsorganisationer samt Folketinget og kommuner, frie rammer til at insistere på, at fri bevægelighed af arbejdskraft og tjenesteydelser skal foregå på vores præmisser. Også
arbejdsgiverne har en interesse i vores arbejdsmarkedsmodel, der sikrer lønmodtagerne gode løn- og
arbejdsvilkår og firmaerne fornuftige rammer, da det er forudsætningen for en dygtig og veluddannet
arbejdsstyrke og en fornuftig virksomhedsdrift og dermed i virkeligheden for virksomhedernes, befolkningens og landets velstand. Folkebevægelsen støtter derfor kampen for lige vilkår for alle og mener,
at de danske myndigheder skal gribe ind overfor social dumping, uanset om EU bryder sig om det eller
ej.

Forbrugerrettigheder og dyrevelfærd
Hensynet til det indre marked og de store virksomheder vægtes i dag tungere end hensynet til forbrugersikkerhed. I dag tillades produktion og salg af varer, der bevisligt kan skade menneskers sundhed.
Vi insisterer på, at de enkelte lande skal kunne gå videre end EU's regler for forbrugerbeskyttelse og
dyrevelfærd, således at Danmark f.eks. kan forbyde farlige kemikalier og lange dyretransporter.

Nej til rejsecirkus
Den traktatpåtvungne månedlige flytning af EU-parlamentet mellem Bruxelles og Strasbourg koster
millioner af kroner og udgør et helt unødvendigt CO2-udslip. Derfor vil Folkebevægelsen gøre alt for
at bekæmpe dette rejsecirkus, herunder at bakke op, hvis EU-parlamentet beslutter at boykotte møderne i Strasbourg.

Stop EU-lobbyisterne
Den manglende gennemskuelighed i EU muliggør en enorm lobbyvirksomhed fra store virksomheder
og interesseorganisationer, som kan foregå i det skjulte. Folkebevægelsen vil have mere åbenhed i EU,
også når det gælder lobbyister. Vi arbejder for at begrænse store multinationale virksomheders direkte
indflydelse på lovgivning, og for en styrkelse af kontrollen med lobbyisterne. Og vi går altid forrest ved
selv at offentliggøre oversigter over egne møder mv.
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Blyantspenge
EU-parlamentarikere modtager over 32.000,00 kr. om måneden til kontorhold uden at skulle aflægge
regnskab. Folkebevægelsen mener, at når EU-parlamentarikere modtager skattekroner, så har de en
pligt til at lade borgerne vide, hvad pengene bruges på. Folkebevægelsen vil arbejde for mere åbenhed
i EU, og også her går vi forrest som det gode eksempel.

Udemokratiske regimer
EU samarbejder tæt med en stribe dybt udemokratiske regimer uden for EU's grænser. Samarbejdet
udstiller EU's hykleri, når EU f.eks. hvert år betaler Tyrkiet milliarder af kroner for at tilbageholde flygtninge, samtidig med at Tyrkiets præsident Erdogan bryder grundlæggende menneskerettigheder, pressefrihed og terroriserer det kurdiske mindretal. På samme måde samarbejdes med både Egypten og
Marokko på dybt problematiske grundlag. Folkebevægelsen er imod at støtte udemokratiske regimer.

Skattely
EU’s indre marked og den uregulerede bevægelighed for kapital er et grundlæggende problem, der er
med til at lette nogle virksomheders skattespekulationer. Folkebevægelsen vil derfor bryde med det
indre marked for kapital og give EU medlemslandende friere hænder til at bekæmpe skatteunddragelse og hvidvaskning af penge.

Klimaforandringer
De truende miljø- og klimaproblemer er måske vores generations største udfordring. EU´s formålsløse
CO2-kvoter udstiller på alle måder, at EU ikke vil gøre det nødvendige. Ingen klima- og miljøaftaler i EU
må forhindre, at Danmark og andre lande går foran i kampen for en bæredygtig udvikling. Dette gælder
særligt også i internationale forhandlinger, hvor Danmark skal have sin egen stemme tilbage, frem for
blot at måtte gengive EU's holdning.

Handelspolitik
EU´s handelspolitik er blevet et instrument til at udvide det indre marked til tredje lande. CETA (handelsaftale med Canada), JEFTA (handelsaftale med Japan) er eksempler på aftaler, der ikke handler om
fri handel, men derimod laver indgreb i landenes ret til at lovgive om egne forhold. Folkebevægelsen
er imod EU’s indre marked, og vi har derfor fokus på de negative konsekvenser, som EU´s nuværende
handelspolitik har for virksomheder, lønmodtagere, forbrugere, miljø og menneskerettigheder. Men
vi er ikke modstandere af handelsaftaler, og derfor arbejder vi for en grundlæggende anderledes tilgang til handelspolitik, hvor handel bliver et instrument til at fremme velfærd, demokrati og miljø til
fordel for almindelige mennesker, nationalt og globalt.
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Militarisering og Fort Europa
Lissabontraktaten udstikker målsætningen om et fælles EU-militær, og over de sidste par år har projektet fået fart på. Dette er Folkebevægelsen imod. Derfor vil vi i EU-parlamentet stemme imod ethvert
forsøg på at omsætte denne målsætning til konkrete initiativer. Dette gælder f.eks. udviklingen af fælles militært hovedkvarter, indsatsstyrker og pres på øget oprustning.

Demokratisk underskud i EU-parlamentet
EU’s politiske system og måde at fungere på er grundlæggende udemokratisk og har udviklet sig til at
være og virke som en udemokratisk unionsstat. De enkelte medlemmers mulighed for at stille forslag
og komme til orde er meget begrænset og magten i parlamentet centreres mere og mere om de 2-3
største grupper, som igen er domineret af de største lande. Derfor vil Folkebevægelsen arbejde for at
få tålelige arbejdsforhold for det enkelte medlem af EU-parlamentet, herunder at sikre retten til at tale
og stille forslag.

Fiskeripolitik
EU’s fiskeripolitik har skabt ubalance i fordeling af havets goder, og åbnet en ladeport af muligheder
for spekulanter og kvotekonger. Handel med kvoter og spekulation i opkøb og salg af kvoter, overstiger
efterhånden interessen for lovligt og bæredygtig fiskeri. EU påtvang f.eks. Danmark i 1997 at give EUfiskere fri adgang til at støvsuge danske farvande med bomtrawl. I EU-parlamentet arbejder Folkebevægelsen mod EU derfor for at give medlemslandene mulighed for at sige fra overfor den slags metoder.

Retssikkerhed og overvågning
Danmarks retsforbehold betyder, at vi ikke er omfattet af et EU-PNR data register. Desværre indfører
EU mere og mere lovgivning, som betyder øget overvågning af borgerne. Folkebevægelsen er imod
denne udvikling. I EU-parlamentet vil vi derfor stemme imod ethvert forslag, som betyder mere unødig
overvågning af helt almindelige borgere.

Afskaf landbrugsstøtten
Folkebevægelsen mod EU har alle dage været imod EU’s landbrugsstøtte, der er bureaukratisk og fremmer opskruede jordpriser og spekulation. Vi arbejder aktivt for at afskaffe den på en ordentlig måde
for de landmænd, som kan komme i midlertidige vanskeligheder. I stedet skal den økonomiske støtte
til landbruget bestemmes nationalt, og være et middel til at sikre bæredygtighed i erhvervet, dvs. anstændige vilkår for både mennesker og dyr, samt sikring af miljøet.
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Uddannelserne er vores fremtid – det er EU ikke
EU-krav om nedskæringer i de offentlige udgifter har medført nedskæringer i uddannelserne i mange
dele af EU. EU søger bl.a. via støtteordninger at blande sig i indholdet fagligt og ved at søge at få EUpropaganda ind i undervisningen. I Danmark er der en stærk tradition for ikke at betragte uddannelse
som en vare, det vil vi aktivt arbejde for at bevare. Folkebevægelsen mener desuden, at udvekslingsprogrammerne skal lægges over i organisationer, der omfatter hele Europa, f.eks. Europarådet. Samt
at landene selv skal bestemme uddannelsespolitikken.

Bevar Danmarks almene boliger
De almene boliger er en dansk specialitet, fordi alle kan bo der, uanset indkomst, og fordi der er beboerdemokrati. De er billige, fordi de udlejes uden fortjeneste og ikke til markedspris. I flere andre EUlande er der i stedet sociale boliger, der kun er for dem med de laveste indkomster. Vi går imod ethvert
forsøg fra EU på at harmonisere de almene boliger ned til EU-niveau.

Demokratiske virksomheder
Tidligere har reglerne i Danmark været mere favorable for de demokratisk styrede andelsvirksomheder
end for aktieselskaber og andre typer af firmaer, der ikke er en del af Foreningsdanmark. Vi insisterer
på, at vi igen skal have lov til selv at bestemme rammerne for virksomhederne, også hvis vi ønsker at
stille de demokratisk styrede virksomheder bedre eller anderledes end andre typer firmaer.

EU ud af kommunerne og regionerne
EU har stor indflydelse på kommunerne, og begrænser det lokale selvstyre. Budgetloven begrænser
kommunernes handlefrihed i forhold til at bruge penge på velfærd og udbudsreglerne gør mange ting
unødigt dyre og besværlige. Folkebevægelsen vil fjerne EU's magt over kommunerne.

Brexit
Den 23. juni 2016 stemte et flertal af briterne for at forlade EU. Via sit arbejde i EU-parlamentet vil
Folkebevægelsen mod EU sikre, at fremtidige forhold til briterne bliver på fair vilkår. Ligesom vi vil
agere vagthund i offentligheden, når EU-tilhængere ønsker at straffe de britiske vælgere for deres demokratiske beslutning.
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