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Forslag til årsplan 1 

FORSLAG 1: Kampagner mod bankunion og militærunion 2 

I det kommende år skal Folkebevægelsen mod EU føre kampagner dels mod EU's bank-union og dels mod 3 
EU's politiske og militære union. Disse kampagner skal blandt andet ”holde krudtet tørt” frem til en kommen-4 
de folkeafstemning. 5 

Begrundelse: 6 

Vi kan frygte, at regeringen lusker bankunionen igennem uden en ny folkeafstemning. Desuden fifler regerin-7 
gen med den militære undtagelse. Aktuelt vil regeringen bevilge penge til udvikling af nye våbensystemer 8 
forklædt som en forskningsbevilling til EU. 9 

Forslagsstiller(e): 10 

Midt- og Vestjyder mod Unionen 11 

FORSLAG 2: Folkebevægelsen mod EU skal gennemføre en politisk kampagne, hvor vi 12 

kort og fyldigt fremfører de fire til fem vigtigste argumenter for, hvorfor det er 13 

nødvendigt at komme ud af EU 14 

Begrundelse: 15 

Folkebevægelsen mod EU skal afsløre, at EU kan ikke bringes til at blive til hjælp for arbejderklassen eller no-16 
gen andre almindelige mennesker, ikke kan bringes til at blive klimaaktiv, at EU vil vedblive med sin nedskæ-17 
ringspolitik, og vedblive med EU-militarisering og statsdannelse.  18 
Som et led i dette beslutter landsmødet at gennemføre en kampagne i løbet af det næste år. 19 
 20 
Altså en kampagne der både udpeger konkrete politiske argumenter mod EU, og som slår fast, at vejen er at 21 
komme ud af EU. Kampagnen skal også argumentere for, at det er muligt at komme ud. Dertil skal kampagnen 22 
signalere, at Folkebevægelsen mod EU står fast på sit grundlag og står fast på at fortsætte den aktive EU-23 
modstand. 24 
 25 
Kampagnen skal føres på nettet, i medierne og på gaden, og der skal laves materialer, der giver muligheder 26 
for at medlemmerne, de unge og komitéerne kan fortsætte og styrke deres aktiviteter. Komitéen bakker op 27 
om forslaget, da det fint kan indgå i den foreslåede årsplan. 28 

Forslagsstiller(e): 29 

Lisbet Bonde, Herlevkomiteen 30 
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FORSLAG 3: Folkebevægelsen Mod EU tager initiativ til samarbejde med andre 31 

bevægelser, der også arbejder for en bedre verden 32 

Folkebevægelsen mod EU tager initiativ til samarbejde med andre bevægelser, der også arbejder for en bedre 33 
verden med det formål, at udveksle viden og idéer og at arrangere demonstrationer og/eller kampagnedage 34 
imod aktuelle tiltag fra EU og/eller store og vigtige spørgsmål. 35 
Dette kan eksempelvis være demonstration foran “Europa”-huset og aktiviteter i resten af landet. 36 

Begrundelse: 37 

Målet er, at der mindst bliver fire aktionsdage om året. 38 

Forslagsstiller(e): 39 

Jean Thierry, København NV 40 
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