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Beretning fra Fagligt udvalg 1 

Hovedopgaverne 2 

Faglig anbefalerliste 3 
Udvalget har arbejdet meget med den faglige anbefalerliste, der grundlæggende tog fat ud fra de faglige 4 
anbefalere fra afstemningen om retsforbeholdet. Ved fælles indsats er det lykkedes os at komme endnu bre-5 
dere ud, men listen bygger mest på vores opsøgende arbejde, og kun få har selv henvendt sig om at komme 6 
på listen. Listens anbefalere har sagt ja til XN, men ikke til at Folkebevægelsen mod EU benytter dem i andre 7 
sammenhænge. Her forestår et arbejde for det kommende faglige udvalg. 8 

Økonomi 9 
Det faglige udvalg har henvendt sig til mange fagforeninger og også en enkelt fond. Vi har modtaget beløb 10 
fra 1000 kr. til 5000 kr. Det samlede beløb blev cirka 30.000 kr., og er blandt andet søgt til at dække, at Euro-11 
panævnet ikke har støttet Faglig EU Debat under valgkampen. 12 

Faglig EU Debat – papirformat 13 
De to udgivelser i 2019 har fået bistand fra vores daværende pressemedarbejder, men redaktionen har fort-14 
løbende arbejdet med faglige kontakter, der kunne interviewes eller ville kommentere EU’s overgreb på de 15 
fagliges rettigheder. Redaktionen er med i layout og pakker til cirka 900 individuelle abonnenter og 20 – 50 16 
stykker til en del fagforeninger, som beder om det til tillidsfolk eller andet. 1. maj distribuerer vi 15.000. Bla-17 
det er gratis, men vi er afhængige af lokale kontakter, som så sikrer, at de bliver brugt, set og læst. Stilen er 18 
forsøgt holdt til let læselige mindre artikler, selvom det ikke altid lykkes. Dette efterårs to udgivelser redigeres 19 
uden journalist. Kontorets aktuelle medarbejder bistår, og de er finansieret af Europanævnet. 20 

Faglig EU Debat – elektronisk 21 
I valgkampen har vi udgivet en én-sides udgave af Faglig EU Debat elektronisk til de faglige anbefalere og fag-22 
lige kollektive medlemmer. Dette gjorde vi tre gange, men meldingen har været, at der er for stor travlhed i 23 
hverdagen til, at man får det læst eller printet. 24 

Valgmøder 25 
Der har over hele landet været afholdt valgmøder i fagforeninger. Vores faglige kandidater, Ole Nors som vo-26 
res faglig spids, og Erik Bach, har begge været meget aktive. Flere steder har fagforeningsmøderne været 27 
koblet til aktivitet i lokalkomitéerne. Fagligt udvalg har forsøgt at møde op til valgmøder i forskellige fagfore-28 
ninger. 29 

Organisering 30 
Den københavnske del af det faglige udvalg mødes cirka én gang om måneden. Vi har et tæt samarbejde med 31 
Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes fagforening, hvor Kim Bilfeldt er ansvarlig for fagforeningens EU-udvalg og 32 
organiserer arbejdet. To gange har vi mødtes på landsplan, hvor Kim Holm i landsledelsen har været ansvarlig. 33 
Fagligt udvalg vælger redaktionen til Faglig EU Debat og debatterer indholdet. 34 
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Farvel 35 
I året der gik, har vi i fagligt udvalg måttet sige farvel til to kammerater. Murersvend Per Sørensen og murer-36 
svend Jan Nielsen.  37 

Skriftlig beretning Eva Hallum (Kim Holm og Kim Bilfeldt). 38 


