
EVALUERING AF SITUATIONEN EFTER EU-PARLAMENTSVALGET DEN 26/5-2019 
 
 
Syv årsager til tabet af pladsen i EU-parlamentet: 
 

• Brexit: Kaos og skræk skabt af EU positive medier. EUs forudsigelige forstenethed i 
forhandlingerne med England. Englands problematiske håndtering af Brexit. 

• EU-parlamentsvalg efterfulgt af Folketingsvalget ugen efter fik Liste N til at drukne i støjen. 
• Det lykkedes EU tilhængerne at fremstille EU som en afgørende del af løsningen på 

klimakrisen. Bare det at Greta Tunstrøm kom dagen før EU-parlamentsvalget, må have 
boostet SF og De Radikale endnu mere. - ”Et politisk mindre korrekt udsagn”. 

• Stor valgdeltagelse til EU-parlamentsvalget.  
 

• Enhedslistens solo opstilling: 
• Jacob Mark og ”Vikaren fra Helvede” fra SF og SF vel i det hele taget tog stemmer fra 

Enhedslisten, hvilket gjorde, at der kom for få stemmer til Enhedslisten til at deling af 
valgforbundet med Folkebevægelsen, så hver fik et mandat. Obs: Dette skete nogle dage før 
valget. 

• Enhedslistens medlemmer og aktive, der sympatiserede med Folkebevægelsen, prioriterede 
Enhedslisten frem for Folkebevægelsen, oven i købet i to valg med en uges mellemrum, 
hvilket trak rigtig meget aktivitet ud af Folkebevægelsen. Vi må nok erkende, at majoriteten 
af Folkebevægelsens aktive og medlemmer er fra Enhedslisten, hvor gerne 
Folkebevægelsens medlemmer så en helt tværpolitisk medlemsskare. 

 
Folkebevægelsen kunne ikke gøre for dette udfald! 
 
 
Lokalkomiteen Køge Stevnskomiteens mod EU's tips, opgaver og muligheder: 
 

• Husstandsomdeling, som virkelig mange gerne vil, har stort potentiale! 
 

• Plakat op limning og op sætning. Er man tre eller flere når plakaterne sættes op, kan den 
ledige dele materialer ud samtidig i butikker, firmaer, postkasser osv. når det nås. 
 

• Gadeuddeling: Giv den total gas de allersidste dage. Skyer man det ikke, kan man gå ind i 
butikker, virksomheder mv. typisk til allersidst for at få fat i tvivlerne. Jeg kom af med en 
masse og blev overraskende venligt modtaget.  

 
• Læserbreve. Prioriter lokalmedierne, de tager indlæg, læserbreve mv. De landsdækkende 

aviser er helt anderledes svære at nå. 
 

• Der er mulighed for at søge kommunen om at blive godkendt som forening med gratis 
adgang til kommunens lokaler. 
 

• Jeg tror, man som en rambuk over tid skal begynde med husstandsomdeling og sociale 
medier for senere at gå over til de øvrige opgaver? 
 



• Kontakt og involver undervisningssteder. 
 

• Vigtigt, men underprioriteret: Et godt teamwork og socialt aktivistmiljø må udover at være 
skønt også kunne trække aktive til. 
 
 
 

Handlemuligheder nu: 
 
Det eneste overraskende nemme, er at opfordre medlemmerne til er husstandsomdeling. 
Besluttes det, at samle de 60.000 – 70.000 underskrifter ind for at blive opstillingsberettiget, kunne 
der laves en avis, billigst muligt, med en overskuelig beskrivelse af forsvarsforbeholdet og 
bankunionen, er der plads, en redegørelse af budgetloven i kommunerne og EU’s øvrige 
ekspansion. I samme avis er der et ”menukort”: Et skema eller / og opfordring til digitalt at udfylde 
en vælgererklæring, en indmeldelsesblanket, en indbetalingsformular til støttebeløb samt en 
opfordring til at underskrive kravet om en folkeafstemning om bankunionen til Folketinget, hvor 
målet er 50.000 underskrifter.  
 
Hurtigst muligt medens alle husker oplevelserne fra EU-parlamentsvalget:  
Følgerne af den separate opstilling ser for masser af Enhedslistens medlemmer ikke godt ud, mange 
har fortsat stemt på liste N. De gode kræfter i Enhedslisten kan hjælpe med at samle 
vælgererklæringerne ind samtidig med begge parter samarbejder for et nej til afskaffelse af 
Forsvarsforbeholdet og for at få og vinde en folkeafstemning om Bankunionen. 
Enhedslisten må stærkt opfordre til at udfylde vælgererklæringer for liste N i forbindelse med en 
folkeafstemning om Forsvarsforbeholdet og Bankunionen.  
Dette vil fastholde store dele af Enhedslisten på sit eget beslutningsgrundlag om EU. 
Selvom der er vide rammer, må det iagttages, hvor der opstår problemer med vores tværpolitiske 
målsætning - - 
 
Kristendemokraterne og måske Liberal Alliance er i øvrigt kritiske over for afskaffelse af 
Forsvarsforbeholdet. Kan der samarbejdes? 
 
Kunne Folkebevægelsen oprette en ekspertgruppe i brugen af de sociale medier, der når ud over 
alt. 
 
Er pengeindsamling i lokalkomiteerne en mulighed og hvordan gøres det lettest? 
 
En forespørgsel til det norske eller det svenske Nej till EU om støtte økonomisk, de er vel ikke så 
pressede økonomisk pt. Eller mere vildt, nordmændene og svenskerne kan samle penge ind til os. 
Måske hjælp fra andre EU modstandersorganisationer i EU. 
 
Ingen folkeafstemning om Bankunionen: Måske der kan anlægges en retssag, jf. Lissabonsagen? 
 
For at styrke sammenholdet i Folkebevægelsen kan der laves ture og rejser f.eks., hvis Brexit 
lykkes, en tur til England. 
 
 
 



 
 
 
Aktive medlemmer af både Folkebevægelsen og Enhedslisten skulle nok have skabt et netværk for 
at afværge Enhedslistens beslutning om at stille op solo. 31 % deltog i urafstemningen om separat 
opstilling eller ej og beslutningen blev taget med kun en overfladisk debat.  
Vi må have nogle medlemmer ind fra Folkebevægelsen i Enhedslistens EU-udvalg 
http://org.enhedslisten.dk/europaudvalget 
 
 
 
 
 
Alt sammen gode intentioner.  
Men vi var og er ganske få aktive i Køge-Stevnskomiteen mod EU. Kun husstandsomdeling og til 
allersidst omdeling i butikker, firmaer etc. havde succes. Der var ikke nok kræfter. 
Den suverænt største udfordring er, behovet for flere aktive!! 
Hvordan får vi efter skrækscenariet den 26/5-2019 mobiliseret? 
 
 
 
Elisabeth Bergsøe 
Barupvejen 13 
Arnøje 
4660 Store Heddinge 
Tel: 26198885 eller 56501449 
elisabeth@alotola.dk 
www.elisabeth-bergsoe.dk 
 
 
 
 


