Susanna
Dyre-Greensite:

Brexit og CETA:

Ungdom mod EU:

Landsmødet dannede
det helt rigtige grundlag
for vores fortsatte EUmodstand. Vi har samme
mål, som vi altid har haft
– Danmark uden for EU.

I debatten om Brexit hævdes
det, at en hypotetisk handelsaftale med USA vil skabe
et kapløb mod bunden. Men
EU’s handelsaftale, CETA, er
ikke bare en hypotetisk fare,
men et problem nu og her.

Man er et dannet og
oplyst menneske, hvis
man er EU-tilhænger;
Alle os, der kritiserer den
offentlige mening, hvad
angår EU, mødes med
hån og latterliggørelse.
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Nyt fra
Landsledelsen:
Landsmødet valgte
en ny landsledelse.
Læs om konstituering,
arbejdsgrupper,
mødeplan for 2020 og
arbejdet med årsplanen.
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Tilbage til rødderne
FOTO: Aage Christensen, Arbejderen

Af Anne Mette Omø Carlsen

En efterårsweekend i oktober
mødtes 200 medlemmer af Folkebevægelsen mod EU til landsmøde.
Ovenpå valgnederlaget ved parlamentsvalget i maj var det vigtigt
at blive samlet, at se hinanden, sat
gang i debatter, få evalueret og få
set fremad. Stemningen bar præg
af alt andet end nederlag.
// Der var mobiliseret bredt fra
hele landet, og det blev det største
landsmøde i mange år i bevægelsen. Gennem to dage debatterede
Folkebevægelsen mod EU lystigt –
de så både tilbage på valgkampen,
på konsekvenserne af ikke at være
blevet genvalgt til EU-parlamentet,
og fremad på, hvor organisationen
nu skal hen.
Dagene var pakket med både
vedtægs-ændringer, hilsen fra
EU-modstanden i Norge, oplæg om
EU´s militære ambitioner og valg af
landsledelse. Men særligt var evaluering af valgkampen og debatten
om bevægelsens fremtid emner, der
fik mange på talerstolen. Et stort
flertal vedtog, at Folkebevægelsen mod EU skal sætte gang i en
politisk proces, der skal reorganisere bevægelsen – både politisk og
organisatorisk.

Årsplan med ny retning
for EU-modstanden
“En forøget styrkeposition er bindende nødvendig, hvis vi skal vinde
en kommende folkeafstemning i en
situation, hvor vi ikke har en parlamentariker, og hvor vores apparat er
væsentligt formindsket”, lyder det
i indledningen til den årsplan, som
landsmødet vedtog.
Nøgleordene i planen er: Større,
stærkere, bredere og yngre og med
en omfattende årsplan med masser
af gode ideer skal bevægelsen nu i
gang med at gentænke sig selv, og
styrke bevægelsen på en lang række
områder.
Flere medlemmer vurderer også,
at netop årsplanen var noget af det

FOTO: Aage Christensen, Arbejderen

vigtigste ved årets landsmøde:
“Vi fik gearet bevægelsen til
at agere under nye betingelser – og
fik truffet beslutning om, at det
er nu vi skal knække koderne til at
blive større, stærkere, bredere og
yngre. Landsmødet i sig selv – og
beslutningerne omkring årsplan
og forslag – giver et rigtigt godt
udgangspunkt for den nye ledelse,
for komiteerne – og for bevægelsen
som sådan”, lyder det fra medlem
af landsledelsen, Karina Rohr
Sørensen.
Hun bakkes op af et andet landsledelsesmedlem, Åge Staun, som
udtaler:
“Sjældent har jeg oplevet et
landsmøde med så stor opbakning
til det fælles arbejde for at styrke
bevægelsen. Ovenpå ”valgnederlaget” kunne man frygte en negativ
og opgivende holdning, men det
stik modsatte skete. Det var som
om alle deltagere på landsmødet,
nu var fast besluttet på, at kampen
mod EU medlemskabet nu skulle
intensiveres”
Den nye retning og styrkelse af
bevægelsen består af flere forskellige elementer, som landsledelsen nu
skal omsætte til konkrete tiltag. Et

af de centrale er bredden i Folke
bevægelsen mod EU.

Enkel og bredere
EU-modstand
“EU-spørgsmålet deler befolkningen på tværs af partier og øvrige
skel. Der er modstandere på midten,
på venstrefløjen og blandt borger
lige. Der er modstandere i byer og
på landet. Folkebevægelsen har i
den nuværende situation behov for,
at vi samles det bredest mulige
grundlag omkring det, der er allervigtigst: Modstanden mod EU”, er

ordene i årsplanen, der omhandler
arbejdet med en mere enkel og
bredere linje for bevægelsen.
Målet er, at alle EU-modstandere
skal kunne se sig selv i bevægelsen
og grundværdierne skal synliggøres,
så ingen er i tvivl om hvad Folke
bevægelsen mod EU står for.
”Før var vi tvunget ind i at
beskæftige os med lige det der var
på dagsordenen i parlamentet. Nu
kan vi vælge hvad vi tænker er væsentligst, og hvad vi mener styrker
unionsmodstanden mest”, siger
Karina Rohr Sørensen.

Brexit, bankunion og militær
I den kommende tid er der masser
af store politiske spørgsmål at tage
fat på. Der var stor enighed om, at
en del af forklaringen på valgnederlaget var frygten for, og skræmmekampagnen omkring Brexit. Men
Brexit er samtidig vigtig for den
fortsatte EU-modstand.
Landsmødet besluttede derfor,
at Folkebevægelsen mod EU skal
følge Brexit tæt og lære af det.
Og at: der vil være interesse for at
høre nærmere om Brexit og drøfte
perspektiver. Det vil være væsentligt
for Folkebevægelsen at være i tæt
dialog med britiske modstandere
og formidle viden om, hvad der reelt
foregår.
Af andre store emner, som vil
præge den kommende tids arbejde
er to kampagner om bankunionen
og EUs militære ambitioner.
Omkring EU’s militære ambitioner lyder det i årsplanen, at: “Vi
har brug for at dykke dybere ned i
planerne og invitere fredskræfter
og sikkerhedseksperter til debat om
den supermagt, EU ønsker at blive
til. Vi skal arbejde med at udbrede
kendskabet til EUs militære ambitioner for at gøde jorden til at vinde
afstemningen, hvis den kommer”.
Der er med årets landsmøde
lagt op til masser af spændende
EU-modstand det kommende år,
men også langt an til store opgaver
for en bevægelse, der har brug for
nye kræfter og ny energi. Der er store opgave for den nye landsledelse,
som på landsmødet blev noget mindre efter vedtægtsændringer.
Vurderingen af årets møde fra
Karina Rohr er da også klar: ”Vi fik
sat en politisk retning, og blev enige
om, at vi kæmper videre samlet”.
Landsmødet vedtog desuden, at
det er op til den nye landsledelse at
arbejde videre med spørgsmålet om
indsamling af underskrifter til opstilling ved næste parlamentsvalg.
Læs alle dokumenter fra Folke
bevægelsen mod EU’s landsmøde på
hjemmesiden: Folkebevægelsen.dk
under landsmøde 2019
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Årsplanen for det nye år
Af Susanna Dyre-Greensite,
Formand

// Landsmødet 2019 bar os ind
i vores nye situation på en positiv, håbefuld og fornuftig måde.
Weekenden var præget af energi,
visioner og fremtidstro. Den resulterede i organisatorisk fornyelse og
identifikation af vigtige politiske
indsatsområder.
Landsmødet dannede det helt
rigtige grundlag for vores fortsatte
EU-modstand. Vi har det samme
meget store mål, som vi altid har
haft. Vi ønsker Danmark uden
for EU. Vejen derhen inkluderer i
øjeblikket ikke en plads i EU-Parlamentet og alt, der følger med. For
at bevare vores gamle mål har vi
altså måttet tænke nyt. Det kan vi
med den ambitiøse årsplan, landsmødet vedtog.

Fra planer til handling
De første skridt er taget. Komiteer
i hele landet har holdt de aktions
uger om EU’s handelsaftale med de
sydamerikanske Mercosur-lande,
som vi blev enige om i årsplanen.
Ledelsen har organiseret sig i
arbejdsgrupper, der skal konkretisere årsplanens mål. Som noget nyt
har vi oprettet to arbejdsgrupper,
der skal dække nogle af de områder,
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Støttet af Nævnet for
Fremme af Debat og Oplysning om
Europa.

parlaments-ansatte tidligere har
stået for – en presse-arbejdsgruppe
og en politisk-analytisk arbejdsgruppe.
Ledelsen har også konstitueret
sig med et formandskab, hvor jeg
indgår som formand og Ole Nors
Nielsen og Åge Staun er næstformænd. Vi har to hovedopgaver: at
informere og at motivere. Vi skal
stå i spidsen for, at Folkebevægelsens politik når ud til den brede
offentlighed. Det gør vi ved at være
til stede på så mange medier som
muligt. Derudover vil vi forsøge at
motivere EU-modstandere til at
blive aktive. Det gør vi i tæt kontakt
med Folkebevægelsens komiteer.
Disse første skridt i form af
aktioner og ledelsens konstituering
vidner om, at vi er parate til at gøre
årsplanen til virkelighed. Når vi løfter sådan i flok, kan vi virkelig gøre
Folkebevægelsen større, stærkere,
bredere og yngre.
Det er positivt, fordi i de
kommende år er det utrolig vigtigt,
at Folkebevægelsen står stærkt.
EU bestemmer mere og mere, og
demokratiet sættes dermed ud
af kraft på væsentlige områder
som klima, forsvar og den danske
model.

Vi skal værne om klimaet
Klimaspørgsmål bliver stadig vigti-

»

Når vi løfter i
flok, kan vi virkelig gøre Folkebevægelsen større, stærkere,
bredere og yngre.
Susanna Dyre-Greensite,
formand for Folkebevægelsen mod EU

forsvarsforbehold står på usikker
grund. Det danske forbehold får
stadig større betydning, fordi EU
udvikler sig hurtigt på forsvars
området.
Mens regeringen har sagt, at den
ikke mener forbeholdet er til stor
skade, er der ikke nogen, der aktivt
taler for forbeholdet. I Folkebevægelsen mener vi, at forsvarspolitik
skal føres ud fra forsvarspolitiske
interesser – ikke særinteresser i
EU. Vi skal selv bestemme over så
vigtigt et område.
Derfor er det vigtigt, at vi følger
vores mål om at klæde os selv godt
på til at tage debatterne.

Vi skal værne
om den danske model
gere. Selvom der bliver taget nogle
positive skridt i Danmark med den
nye klimalov, er der fortsat meget,
vi ikke må gøre for EU.
Den nye EU-Kommission vil
ikke leve op til Paris-aftalen. Det,
at befolkningen vil ændre kurs,
synes ikke at have påvirket Kommissionen væsentligt. Vi har fået
lidt mere grøn retorik fra Bruxelles,
men vi mangler egentlig grøn
politik.
Folkebevægelsens rolle er at
nuancere den danske EU-debat med

grunde til, at EU ikke er løsningen.
Det bør vi gøre på klimaområdet i
langt højere grad. Konsekvenserne
af ikke blot fejlslagen politik, men
mangelfulde politiske muligheder
bliver tydeligere at mærke.
Derfor er det så godt at se, at komiteerne går på gaden for klimaet i
sagen om Mercosur.

Vi skal værne om
forsvarsforbeholdet
En anden væsentlig grund til at
styrke Folkebevægelsen er, at vores

En tredje væsentlig grund til, at
årsplanen er særligt vigtig i år er,
at EU har planer om love, der kan
undergrave den danske model fuldstændig. Forordningen, der giver
EU-borgere ret til danske dagpenge
efter blot en måned i Danmark,
bliver snart til virkelighed. Det gør
en fælles europæiske mindsteløn
muligvis også.
Folkebevægelsen er den konsekvente, kvalificerede modstand
mod de tendenser. Det skal vi fortsat være, og det kan vi fortsat være,
hvis vi gennemfører vores vigtige og
ambitiøse årsplan.

Folkebevægelsen får formandskab
// Kort tid efter landsmødet
konstituerede Folkebevægelsen
mod EU’s landsledelse sig og
valgte en formand og to næstformænd. De er bevægelsens første
formandskab, og vælges som led
i bevægelsens omstrukturering
efter EP-valget, og i kølvandet på
et historisk stort landsmøde.
Den 24 årige, cand. scient.pol,
Susanna Dyre-Greensite blev valgt
som bevægelsens formand mens
de to næstformænd er Ole Nors
Nielsen, næstformand 3F Aalborgs
Transportgruppe og Åge Staun,
direktør for selskabet A-One.
Det er en nye måde at organisere sig på, men landsmødet var ikke
i tvivl om, at det er den rette vej.
“Det var så godt, at vi fik vedtaget, at der skal være et formandskab. Det vil give Folkebevægelsen
mod EU en klar profil og det er
vigtigt, hvis vi skal vokse”, siger
tidligere kandidat til EU-parlamentet og medlem af landsledelsen,
Lave K. Broch

Akademikeren, direktøren
og fagforeningsmanden
“Sammensætningen af formandskabet sender klare signaler om
bredde i Folkebevægelsen. Den nye
formand Susanna Dyre-Greensite,
som en ung og veluddannet kvinde
med en fantastisk udstråling, bak-

FOTO: Folkebevægelsen mod EU

Folkebevægelsens formandskab. Fra venstre Åge Staun, Susanna Dyre-Greensite og Ole Nors
ket op af de to næstformænd:
Ole Nors, som stærk fagforeningsformand og Åge Staun, som
direktør for et engelsk/irsk selskab, bør blive en stærk koalition
for det videre udadvendte arbejde”,
lyder meldingen fra en af de nyvalgte, næstformand Åge Staun.
Den nye formand, Susanna Dyre-
Greensite arbejder til daglig som

marketingkoordinator, har en
dansk-amerikansk baggrund og er
opvokset i USA. Hun meldte sig ind
i Folkebevægelsen mod EU i 2015
op til afstemningen om retsforbeholdet.
Ole Nors Nielsen har været aktiv
EU-modstander i 15 år, og har i
kraft af sit mangeårigt arbejde i
fagbevægelsen opnået stor indsigt

i EU’s indflydelse på den danske
model. Ved sidste EU-Parlamentsvalg fik han næstflest stemmer af
Folkebevægelsens kandidater.
Åge Staun er ligeledes mangeårig EU-modstander. Som erhvervsleder oplever han dagligt
EU’s påvirkning på hans virksomhed og er kun blevet bekræftet i
sin modstand.
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Brexit og privatisering
af sundhedssystemerne
FOTO: Per Bergholdt Jensen

Af Allan Graversen Vesterlund

// I november 2016 sagsøgte
firmaet Virgin Care seks såkaldte
”kliniske idriftsættelses-grupper”,
det engelske sundhedsvæsen og
byrådet i Surrey, efter at have tabt
en sundhedsaftale til en værdi af 82
millioner pund.
Aftalen blev tildelt til en intern
gruppe i sundhedsvæsnet og en
social virksomhed. Virgin care
mente ikke, at udbudsreglerne,
der stammer fra EU’s direktiv om
Offentlige Udbud, var fulgt. Den britiske sundhedsministerium indgik
hemmeligt forlig i sagen.
Dengang sagde Labour, at
det var ’skandaløst’, at det britiske sundhedsvæsen blev tvunget
til at stå over for retlige handlinger fra Virgin Care, og opfordrede
sundhedsministeriet til at offent
liggøre yderligere detaljer om
forliget.
Med EU’s handelsaftale, CETA
vil dette skabe ny og mere liberal
virksomheds-lovgivning, der kan
bruges til at udnytte kontrakter i
medlemslandenes sundhedsvæsner. En ny æra med privatisering,
kan være på vej til EU-medlems
landene.

CETA et problem nu og her
I debatten om Brexit hævdes det
konstant, at en hypotetisk han
delsaftale med USA vil skabe et
kapløb mod bunden for arbejdstagerrettighederne, og skabe et
brandudsalg for det britiske sundhedsvæsen.
Sandheden er, at EU’s handelsaftale, CETA ikke bare er en
hypotetiske fare, men et problem
nu og her. Under CETA kan virksomheder kræve adgang til vores
offentlige servicekontrakter, og
bliver virksomhedens adgang til
profit forhindret, så sagsøges stat,
region eller kommune for tab af
fortjeneste.

Hvad er CETA?
Men inden vi kommer for godt i

CETA
En handels- og investeringsaftale
mellem EU og Canada , der sigter
mod at fjerne 99% af alle toldsatser for handel og øge virksomhedernes ubetingede adgang til
markeder i EU og Canada. CETA,
trådte midlertidigt i kraft den
21. september 2017 efter syv års
forhandlinger. CETA træder først
fuldt og definitivt i kraft, når alle
EU’s medlemsstater har ratificeret
aftalen.

gang er det værd lige at se på hvad
CETA faktisk er.
Den omfattende økonomi- og
handelsaftale mellem EU og Canada
er en meget ambitiøs handelsaftale, der sigter mod at fjerne 99%
af alle toldsatser for handel og øge
virksomhedernes ubetingede adgang til markeder i EU og Canada.
Som med det transatlantiske
handels- og investeringspartnerskab (TTIP), vil CETA medføre økonomiske fordele. Hvordan fordelene
beregnes, afhænger af de antagelser, som forskerne gør.
Officielle prognoser varierer imellem en minimal gevinst i bruttonational-indtjeningen (en stigning

TTIP
En omfattende handelsaftale,
som EU og USA har forhandlet om.
Aftalen vil skabe et fælles indre
marked med 800 millioner mennesker, og betyde oprettelsen af en
særdomstol.
Aftalen gøre det muligt for multinationale selskaber at sagsøge
lande ved særdomstole og kræve
økonomisk erstatning, hvis nye
regler begrænser deres forventede
profit.

i EU’s BNP-vækst med lidt over
0,01 procent om året). Alternative
,fremskrivninger bestrider dette,
og antyder nettotab i BNP samt
jobtab, lønnedgang og nettotab af
offentlige indtægter.
I CETA har parterne aftalt, at
flere sektorer skal udsættes til
obligatorisk transatlantisk konkurrenceudbud, det gælder både forsyninger og tjenesteydelser. Det er
et effektivt middel til privatisering,
og vil gradvist overføre offentlige
tjenester til ”for-profit” virksomheder. Med andre ord er CETA-aftalen
den direkte vej til privatisering af en
lang række af vores kerneydelser og
kernevelfærd.

CETA og Brexit

ICS: Investment Court System
EU-Kommissionen har foreslået
et nyt ”Investment Court System”
(ICS) eller investerings-domstol,
som skal erstatte den nuværende
investor-stat tvistbilæggelses-
mekanisme (ISDS) i det trans
atlantiske handels- og investeringspartnerskab (Transatlantic
Trade and Investment Partnership,
TTIP) samt andre fremtidige handelsforhandlinger.
Den foreslåede nye mekanisme

vil stadig udvide systemets nuværende rækkevidde, hvilket vil øge
risikoen for sager mod EU, og vil
samtidig ikke afhjælpe de største
problemer med ISDS.

CETA er blevet godkendt af
EU-Parlamentet inden briterne
siger farvel til EU, og en aftale er
blevet forhandlet. EU-lovgivning og
traktater vil derfor stadig gælde for
Det Forenede Kongerige, indtil de
formelt har forladt EU - en proces,
der kan vare fra to til fem år.
Investeringer foretaget af
canadiske virksomheder (eller
multinationale selskaber med
datterselskaber i Canada) mellem
implementeringen af CETA og
Storbritanniens afgang fra EU, vil
fortsat være beskyttet af investeringsbeskyttelses-foranstaltningen
Investment Court System (ICS) i

ISDS: Investor-to-State Dispute
Settlement
Med ISDS kan virksomheder
lægge sag an mod stater ved en
voldgiftstribunal, hvis de mener,
at deres investeringer er truet af
lokale krav til eksempelvis sund-

yderligere 20 år.
EU-Kommissionen gik modvilligt med til, at CETA er en såkaldt
”blandet” aftale. Fordi det er en
”blandet” aftale kræver det, at
EU-landenes parlamenter også
godkender aftalen inden den kan
træde i kraft.
Men det er uklart, hvordan Det
Forenede Kongeriges intention om
at forlade EU vil påvirke ratificeringen af traktaten. Selv hvis vi
antager, at Det Forenede Kongerige
havde en effektiv måde at nedlægge veto mod CETA, er det uklart,
om dets veto ville antages at have
nogen legitimitet fra de andre
EU-medlemslande.

hed og sikkerhed.
En voldgifts-tribunal udgøres
ofte af tre private advokater og arbejder uden om nationale domstole. Der er ikke mulighed for appel.
ISDS indgår allerede i omkring
1400 af EU’s handelsaftaler.
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Udtalelse fra Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 2019

Ros til Frederiksen for at støtte en folkeafstemning om EUs bankunion
// Danmarks statsminister Mette
Frederiksen ønsker en folkeafstemning om EU’s bankunion før Folketinget tager stilling til en eventuel
dansk indlemmelse i bankunionen.
Folkebevægelsen mod EU vil
rose statsministeren for hendes
demokratiske sindelag.
Folkebevægelsen mod EU vil i
nær fremtid tage kontakt til statsministeren angående forslag til
hvordan der kan laves en retfærdig
folkeafstemning. Vi mener f.eks.:
– at der bør være 6 måneder til
debat efter at folkeafstemnin-

gen er varslet.
– at folkeafstemningen også
bør afholdes på Færøerne og i
Grønland, da folkeafstemningen
berører hele Rigsfællesskabet.
– at oplysningsmidler bør fordeles
ligeligt mellem ja- og nej-siden.
– at embedsmænd og centraladministrationen skal være neutrale i forbindelse med folkeafstemningen.
Folkebevægelsen mod EU mener i
modsætning til statsministeren, at
en dansk deltagelse i EUs bankuni-

on vil betyde suverænitetsafgivelse.
EU vil f.eks. efter en dansk indlemmelse i bankunionen få magt over,
hvad der skal ske med de største
danske banker, hvis de kommer
i problemer – og her vil andre
lande, som har andre store banker
i ryggen, måske prioritere en anden
beslutning fordi beslutningen til
gengæld er god for deres banker.
Dertil kommer, at ECB (EUs
centralbank) har særlige beføjelser
i EUs bankunion, og da Danmark
ikke har tilsluttet sig euroen vil vi i
tilfælde af en dansk indlemmelse

i EUs bankunion ende med at give
denne euromyndighed indflydelse i
vores land.
Vi kan også se økonomiske
problemer med bankunionen, og
derudover kan bankunionen også
være til skade for Rigsfællesskabet

med Færøerne og Grønland, da
færøske og grønlandske banker kan
ende med at komme i klemme. Det
kan vi ikke acceptere.
Vi vil derfor i en kommende
folkeafstemning argumentere for et
dansk nej til deltagelse.

Udtalelse fra Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 2019

EU vil aldrig
være en løsning

FOTO: Aage Christensen, Arbejderen

Folkebevægelsen mod EU’s landsmøde var de største i mange år og opbakningen var stor til blandt andet udtalelser
om bankunionen og om at fortsætte den markante modstand mod EU.

// EU tiltager sig hele tiden nye
politiske områder. De kommende
måneder er EU-kommissionen
parat til at vedtage en udbygning af
EUs militær og en klar målsætning
om fælles udenrigspolitik.
EU truer den danske arbejdsmarkedsmodel, og der er risiko for at EU
vil indføre en mindsteløn. Det illustrerer, hvordan EUs egentlige rolle
hele tiden er at harmonisere løn- og
arbejdsvilkår til laveste fællesnævner, på bekostning af medlemslandenes selvstændighed.
EU garanterede, at med indførelsen af euroen ville der komme
stabilitet og vækst i økonomien. I
praksis har EU vist sig at være det
modsatte. EUs eneste løsning på
krisen er fortsatte nedskæringer
og ensretning af regler, f.eks. for
skatter og banker. Prisen betaler de
fattigste medlemslande og almindelige mennesker.

Op til det seneste valg til EU-parlamentet erklærede EU, at de nu
også var garanten for fred, demokrati og miljø. Mens lande med en
selvstændig stemme gøres til et
problem. Det er endnu et kæmpe
bedrag, og det vil hurtigt afsløre sig,
at EU i virkeligheden er en hindring
for klimaløsninger.
I stedet vil EU opbygge sig som
en ny supermagt, og bruge flere
ressourcer på oprustning. De få
gange befolkningerne i EUs medlemslande er blevet spurgt om de
ønsker en EU-stat, har svaret været
et rungende Nej! Denne mangel på
legitimitet til EUs føderale projekt
har ikke bremset ambitionerne,
tværtimod.
Folkebevægelsen ser EU som en
del af problemet og ikke som en del
af løsningen, derfor er vi modstandere af EU, derfor arbejder vi for en
fremtid uden for EU.

ikke abonnerer på den offentlige
mening, så skal man udskammes
som dum og udannet. Og det går
tilsyneladende ikke op for dem, der
beskylder EU-kritikere for at være
udannede, at de i virkeligheden nok
mest udstiller sig selv.
Men også ude i den virkelige
verden, oplever jeg mange fordomme mod EU-modstandere
og antagelser omkring EU. Og da
jeg samtidig lever vegetarisk – en
anden gruppe, der også er underlagt
mange antagelser, fordomme og
misforståelser – ved folk som regel
ikke hvilket ben de skal stå på, når
de finder ud af, at jeg både forsager
kød og EU.

landbrugsstøtte, der blandt andet
går til at finansiere destruktive danske svinefarme, der, foruden at skabe horrible forhold for danske grise,
også smadrer vores grundvand.
Jeg vil ikke bare have en solidarisk flygtningepolitik, nej, jeg vil
have afskaffet EU’s handelsmuremod Afrika, og stoppe EU’s dumpning af fødevarer til underpriser på
det afrikanske marked.
Jeg ønsker, at EU’s neoliberale
politik, der skaber sult, fattigdom
og flygtninge i Afrika, stoppes! Det
er generelt et problem i samfundet,
at folk, der ikke blindt abonnerer
på den offentlige mening, mødes
med hån og latterliggørelse frem for
nysgerrighed og interesse.
Jeg har en del venner og bekendte, der er EU-positive – Og kødspisere. Det afholder ikke mig fra at
kunne have en god og venskabelig
relation til disse mennesker. Men
jeg håber, at mit engagement i Folkebevægelsen mod EU og i Ungdom
mod EU, kan være med til at prikke
lidt til den offentlige mening, og
skabe en bedre og mere nøgternt
debat om EU. Også om EU’s negative sider.

Når man trodser den offentlige mening

MIN EU-MODSTAND
I hvert nummer af FiB giver
vi ordet til en af Folke
bevægelsens unge aktive.
Her er det Dennis Baggers
Laursen, ansat i Dansk
Vegetarisk Forening og
aktiv i Ungdom mod EU.

grundlæggende spørgsmålstegn
ved EU. Og medierne kunne også
være bedre til at dække EU mere
nøgternt, hvor ikke mindst Brexit
dækkes, som det rene freakshow.
Hvis vi forlader EU, skal vi igennem
det samme, må det jo forstås.

Modstandere bliver
udskammet
Normalt undgår jeg at kommentere på Facebook. Men den 29.
november var jeg alligevel inde at
kommentere på en video om EU.
Normalt er tonen grov på Facebook,
og alle fornuftige mennesker afholder sig efterhånden fra at kommentere her. Men EU-emnet virker til at
være ekstra følsomt. Jeg tillod mig
at pointere de samme ting, som
jeg gjorde i ovennævnte kronik. Det
medførte, at nogle EU-tilhængere reagerede med præcis samme
ukonstruktive tilgang, som jeg
pointerede var udfordringen i første
omgang.
Der kom de sædvanlige, udokumenterede påstande, som “uden EU
vil Danmark være fattigt” og “Uden
EU, ingen fred i Europa” (jeg tænker
altid på Pax Romana, når jeg hører
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// Den 30. oktober lykkedes det mig
at få en længere kronik i Politiken. Overskriften var ”EU-kritikere
er konstant genstand for hån og
latterliggørelse”. For at opsummere
pointerne, så er det blevet god skik
at være EU-tilhænger i Danmark i
almindelighed, og i højtuddannede
kredse i særdeleshed. Man er et
dannet og oplyst menneske, hvis
man er EU-tilhænger; i modsætning
til alle de der EU-modstandere, der
i øvrigt også er racister, isolationister og merkantilister. Alle os, der
kritiserer den offentlige mening
hvad angår EU, mødes med hån og
latterliggørelse.
Derudover er der langt mellem
toneangivende forskere, der sætter

Dennis Baggers Laursen
”fredens projekt”-argumentet).
Jeg læste jo kun de ting om EU, der
faldt i min smag, og “har fuldstændig ignoreret alt det fakta (ja,
fakta) der peger på alt det gode og
nødvendige EU gør og er for vores
land”. Ja, jeg blev endda sat i bås
med “flat-earthere” (dem der tror,
at jorden er flad), og for at være lige
så irriterende som veganere – en levevis, jeg til EU-tilhængernes store
frustration, i øvrigt støtter op om.
Det er tydeligt, at hvis man

Verden er større end EU
”Hvis du vil ud af EU, vil du så isolere Danmark fra omverdenen?”
Nej, jeg vil tværtimod handle med hele verden, og ikke kun
EU! Jeg ønsker ordentlige løn- og
arbejdsvilkår for danske såvel som
østeuropæiske arbejdere. Jeg vil
have en progressiv klimapolitik, der
værner om vores klode, og en miljøpolitik, der værner om den danske
natur. Jeg ønsker at stoppe EU’s
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Efter Trumps tilbud om at købe Grønland:

Rigsfællesskabet eller EU?
FOTO: www.pxfuel.com/en/free-photo-ofjfs

af Ditte Staun,
medlem af landsledelsen

Selvstyre eller fjernstyre

// Der skal efterhånden meget til at
få kaffen galt i halsen på grund af
en EU-historie.
Men så slog jeg op i det lokale
dagblad. Ikke alene handlede ar
tiklen om Rigsfællesskabet og
EU, et emne som jeg ikke kan
mindes at have læst om i et lokalt
dagblad.
Ikke alene fyldte den to sider.
Artiklen var kritisk! Endda overordentlig kritisk. Kritisk over for
betydningen for Rigsfællesskabet
af Danmarks medlemskab af EU.

Ingen kan købe
og ingen kan sælge Grønland
Anledningen til artiklen var det
absurde købstilbud fra USA’s
præsident og statsministerens
reaktion.
Ved første øjekast virker det
måske præcist at melde ud:
”Grønland er ikke til salg”. Problemet er, det ikke tilkommer den

hjem, styreform, rettigheder eller
fremtid.

Folkebevægelsen mod EU har sagt det og påvist det: EU skader Rigsfællesskabet. Men der skulle et købstilbud fra USA og en dansk statsministers
nonchalant reaktion til, før mainstreammedierne vågnede op. Rigsfællesskabet slår nemlig revner, og pilen peger på EU.
danske statsminister at vurdere
om dele af riget er til salg. Det
grønlandske folk er sit eget folk i
henhold til Folkeretten. Officielt
anerkendte Danmark dette i 2009,

hvor ”Lov om Grønlands selvstyre”
blev vedtaget. Men uanset ville sagen have vækket forståeligt harme.
For regeringer i demokratier hverken
køber eller sælger mennesker, deres

Rigsfællesskabet er fastsat i
Grundloven, men er gået fra
hjemmestyre til selvstyre. Med
direkte henvisning til det danske
EU-medlemskab, gik forarbejdet til
selvstyreloven i gang i 1999-2000.
I takt med mere beslutningsmagt
til EU, skulle der ske noget. Ellers
ville Grønland og Færøerne blive
fjernstyret fra Bruxelles uden nogen
medbestemmelse.
Afstemningen om euroen (i netop år 2000) var et tydeligt eksempel. Danske statsborger på Grønland
og Færøerne måtte ikke stemme,
selvom hele kongerigets krone stod
til afskaffelse.

Absurde konsekvenser
knækker troen på
Rigsfællesskabet
Trumps tilbud, Frederiksens svar
og folkeafstemningen om euroen
er eksempler på absurditeter, som
rammer Rigsfællesskabet.

Et andet eksempel er EU’s – og
dermed Danmarks – fiskeboykot.
I juni 2018 beskrev formand for
Folketingets Færøudvalget, Magni
Arge (Tjóðveldi) under overskriften ”Danmark knækker troen på
Rigsfællesskabet” (Altinget.dk),
hvordan Danmark ikke både kan
forsvare færøske interesser og føje
sig i EU.

Danmark boykotter sig selv
Det starter i 2013, og handler om
de vigtige kvoter på makrel. EU
og Færøerne bliver ikke enige, og
Danmark bliver det første land som
boykotter, ja, sig selv. Havnene blev
lukket for pelagisk fisk, og færingerne finder andre markeder, bl.a. det
russiske.
I stedet for at kæmpe for Rigsfællesskabets interesser, beskylder
regeringen færingerne for at gå
Ruslands ærinde. Samtidig eksporterer ”kongerigets storebror” selv
til Rusland, der er fri eksport fra
EU-lande til Færøerne og handelsbalancen er 2.2 mia. kroner i dansk
favør. Værsko at spis.

Danmark har taget første skridt imod et forbud af Roundup – selvom det vil være et direkte brud på EU-lovgivningen.
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NYT FRA FOLKEBEVÆGELSENS LANDSLEDELSE
Folkebevægelsens nye landsledelse, som blev valgt på landsmødet
den sidste weekend i oktober,
trådte for første gang sammen d.
16. nov. hos 3F BJMF i Valby. Den
nye landsledelse, som består af 15
medlemmer, var næsten fuldtallig.
// Ledelsen kunne konstatere, at
trods de mange færre ansatte og
ressourcer lykkedes det at gennemføre landsmødet næsten gnidningsfrit, og tilmed lykkedes det for
første gang i mange år at komme
ud med et overskud på mødet. En
stor tak skal lyde til alle de aktivister, som var med til at gøre det til
en succes.

En af de ting, som blev vedtaget
på landsmødet var, at Folkebevægelsen mod EU for første gang skal
have en formand samt to næstformænd. Det er den nye landsledelses
opgave at vælge formandskabet.
Inden valget blev rammerne
for formandskabet diskuteret.
Stemningen var, at vi skal ud over
rampen, derfor har ledelsen fuld
tillid til, at formanden i et givent dilemma vil svare i overensstemmelse
med Folkebevægelsens værdigrundlag. Desuden vil en politisk-analytisk gruppe bakke formandskabet
op med relevant viden. Til selve
valget blev Susanna Dyre-Greensite
valgt enstemmigt, ligesom Åge

Staun og Ole Nors Nielsen blev valgt
som næstformænd.
Med en ung formand og to
næstformænd som har rødder
i henholdsvis fagforenings- og
erhvervslivet, har vi dermed en god
bredde til at tegne bevægelsen
udadtil. Nu skal der følges op på det
ude i lokalkomiteerne.
På mødet blev der også valgt en
økonomiansvarlig, nemlig Thorkil
Sohn. Han vil indgå i forretningsudvalget sammen med Susanna Dyre-Greensite og de tre øvrigt valgte:
Karina Rohr Sørensen, Lave Broch
og Johanne Langdal Rindsig. Forretningsudvalget arbejder videre med
inspiration til, hvordan årsplanen

kan gennemføres lokalt samt med
spørgsmålet om værdigrundlaget.
Derudover blev en mødeplan for
årets LL-møder fastlagt.
Mødedatoer: 17.-18. Januar, 28
Marts, 13.-14. Juni, 15.-16. August,
19. September, 23. Oktober.
Hvis der er forslag, der ønskes
behandlet af landsledelsen, kan der
skrives til ll@folkebevaegelsen.dk

Folkebevægelsen mod EU’s landsledelse 2019
l
l
l
l
l
l

Arbejdsgruppe

Ansvarlig

Ansvarliges mail

l
l

Alternativarbejdsgruppe
Erhvervsarbejdsgruppe
Fagligarbejdsgruppe
FiB-arbejdsgruppe
International arbejdsgruppe
Kampagnearbejdsgruppe
Komitéarbejdsgruppe
Medier og hjemmeside
Politisk-analytisk

Ditte Staun
Thorkil Sohn
Kim Bilfeldt
Niels Eriksen
Jesper Morville
Katrine Klok Due
Carsten Rasmussen
Susanna Dyre-Greensite
Lave Broch

dittestaun1@gmail.com
thorkil.sohn@mail.dk
kimw@bilfeldt.dk
niels.vasland.eriksen@outlook.dk
jespermorville@mail.dk
kathrineklokdue@gmail.com
carsten@folkebevaegelsen.dk
Susanna@folkebevaegelsen.dk
Broch1@hotmail.com

senest 7. dage før mødet afholdelse.
Der blev desuden oprettet arbejdsgrupper som skal sikre driften
af bevægelsens fremtid. Arbejdsgrupperne kan ses herunder. Skriv
til den ansvarlige for at høre mere
om gruppens planlagte aktiviteter
eller for at tilmelde dig arbejdet.

l
l
l
l
l
l
l
l
l

Lave Knud Broch, København
Susanna Dyre-Greensite, København
Ole Nors, Aalborg
Johanne L. Rindsig, København
Karina Rohr Sørensen, København
Ditte Staun, Skive
Kathrine Klok Due, Aarhus
Niels Eriksen, København
Lars Østergaard, København
Eva Hallum, København
Carsten Rasmussen, Bogense
Jesper Morville, København
Aage Staun, Skive
Thorkil Sohn, Ulfborg
Mette Langdahl, Sønderjylland
Kjeld Richter-Mikkelsen (suppleant), Nørresundby
Kim W. Bilfeldt (suppleant), Hundested

EU-Mercosur:

EU-handelsaftaler og retfærdighed
Ny handlesaftale mellem EU og
Mecosur-landene kritiseres fra
flere sider for at have store konsekvenser for både klima, miljø,
europæiske landmænd og arbejdstagernes rettigheder.
Kommentar af Niels Eriksen,
Medlem af Folkebevægelsen
mod EUs landsledelse.

// EU-kommissionen har efter 20
års forhandlinger underskrevet en
handelsaftale med Mercosur-landene (Brasilien, Argentina, Paraguay
og Uruguay). Lidt forsimplet handler aftalen om, at Mercosur-landene
får nemmere ved at afsætte deres
landbrugsvarer i EU, mens EU lettere kan afsætte sine industrivarer.

Sydamerika, ikke det fattigste
kontinent, men det mest ulige
Som udgangspunkt er der intet galt
med handel – heller ikke mellem
lande på tværs af kontinenter. Det
kan skabe arbejde, udvikling og løfte fattige borgere ud af fattigdom.
Problemet er, at de noble mål ikke
reelt har stået forrest i EU´s forhandlinger med Mercosur-landene.
Samtidig har det heller ikke været en prioritet hos Mercosur-landenes forhandlere. Det er logisk.
Blandt andet fordi Sydamerika nok
ikke er verdens fattigste kontinent,
men omvendt er det kendt som det
kontinent, hvor den økonomiske
ulighed er størst.

De interesser, der står til at vinde
på aftalen blandt Mercosur-landene
er ikke mindst de store gods-landbrug for eksempel soja- og kødproducenter, der producerer til eksport.
Vi ser allerede nu nogle af konsekvenserne af det forhold. Jagten
på landbrugsjord er intensiveret i
blandt andet Brasilien. Afbrændingen af Amazonas har været omtalt
i danske medier, og de negative
konsekvenser for klima og biodiversiteten er indlysende. Ligeledes
har Bolsonaro, Brasiliens præsident,
også svækket beskyttelsen af
indianernes land-interesser. Men alt
dette omhandler ”kun” de umiddelbare konsekvenser.
Mercosur-handelsaftalen er
med til at cementere den ekstreme
økonomiske (og sociale) ulighed i
Mercosur-landene. De traditionelle
godsejere får øget deres afsætningsmuligheder, mens småbønder,
der i højere grad producerer fødevarer til det lokale marked, bliver
mere udsatte, fordi godsejerne
får en øget interesse i deres jord. I
lande som Brasilien er det en gængs
praksis, at godsejerne kan fordrive
småbønder fra deres jord, enten via
økonomisk afpresning eller via brug
af rå magt.

Stigende fødevarepriser i
Mercosurlandene
En yderligere koncentration af
jorden på stadig færre hænder.
Og en koncentration der først og
fremmest skal styrke en produkti-

EU og Mercosur-landene 
(Argentina, Brasilien, Paraguay
og Uruguay) er blevet enige
om en handelsaftale, som
nu møder massiv modstand
rundt omkring blandt
landbrugsorganisationer,
fagbevægelsen, miljø- og
udviklingsorganisationer.

on af eksportafgrøder vil omvendt
kunne medføre at fødevarepriserne
i Mercosur-landenes byer vil stige.
Det sker fordi jord, der tidligere blev
brugt til den lokale fødevareproduktion overgår til brug for produktion
af eksportafgrøder.
Fødevareprisstigninger rammer først og fremmest levestandarden for de fattige og den lavere
middelklasse i byerne. Så den økonomiske gevinst ved Mercosur-
aftalen havner hos de i forvejen
velhavende.

Den europæiske pris
De danske forbrugere, og de andre
EU-forbrugere, kan muligvis se frem
til billigere oksekød og appelsiner.
Men omvendt kan det blive på bekostning af fødevaresikkerheden. I
Mercosur-landene tillades både produktionsmåder og sprøjtegifte som

ikke er tilladt indenfor EU-området.
Og vel kan der stilles krav til, hvad
der må være af rester af sprøjtemidler, men de bliver kun kontrolleret
via stikprøver.
Endelig, så vil EU’s landbrug
blive udsat for en øget konkurrence.
Det handler om miljøkrav og løn- og
arbejdsvilkår for ansatte. Det kan
meget vel betyde konkurser blandt
EU’s landbrug. Men også at brugen
af illegal arbejdskraft i landbruget
vil stige yderligere. Sandsynligvis vil det særligt ske i frugt- og
grønt-produktionen i Sydeuropa,
da det er dem der vil være i direkte
konkurrence med producenter fra
Mercosur-landene.
Så vi taler altså om, at en ikke
helt uvæsentlig del af EU-arbejdsmarkedet muligvis vil overgå til at
være et rent lovløst arbejdsmarked.
Mere end det allerede er.

Bliver Mercosur-aftalen
stoppet?
EU-kommissionen har underskrevet
Mercosur-aftalen. Men den skal
godkendes i EU-parlamentet – og
ikke uvæsentligt, skal den også
godkendes i hvert enkelt EU-lands
nationale parlamenter. Og alle skal
sige ja.
Rundt om i EU stiger modstanden mod aftalen blandt landbrugsorganisationer, fagbevægelsen,
miljø- og udviklingsorganisationer.
EU-parlamentet har nægtet at
fordømme den voksende afbrænding af Amazonas. Men blandt
andet det østrigske parlament har
rettet et kritisk blik mod Mercosur-aftalen.
Omvendt, så er der også væsentlige økonomiske interesser, der står
bag aftalen. Det handler specielt i
EU om industri-interesser.
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KALENDEREN
ROSKILDE

Generalforsamling i lokalkomitéen
for Roskilde og Lejre
Tid: den 26. februar klokken 17:30 –
19:30
Sted: Byens Hus på Stændertorvet 1
i Roskilde.
Program:
17.30: Fællesspisning
Der indkøbes smørrebrød til en pris
af omkring kr. 60 pr. person. Bindende tilmelding til Ingrid Seidenfaden på mail: ingrid.hardis.seidenfaden@gmail.com eller mobil/sms
2986 1857 inden mandag den 20.
februar.
18.00: Generalforsamling
Dagsorden:
1. Dirigent og referent
2. Folkebevægelsens arbejde i Roskilde i 2019. Hvad har vi nået?
Hvad var godt? Og hvad kunne
være bedre?
3. Arbejdet i 2020
4. Regnskab for 2018 og 2019
5. Valg af bestyrelse
6. Eventuelt
I forlængelse af generalforsamlingen holdes der et åbent debatmøde
kl. 19.30 med titlen ”Bliv klogere på
Bankunionen”.

Debatmøde:
Bliv klogere på bankunionen
Tid: 26. februar klokken 19:30
I forbindelse med generalforsamlingen i Folkebevægelsen mod EU i
lokalkomitéen for Roskilde og Lejre
holder vi et åbent debatmøde om
bankunionen med titlen “Bliv klogere på bankunionen”.
Formand for Folkebevægelsen
mod EU, Susanna Dyre-Greensite,
kommer og holder oplæg om bank
unionen.

Foredragsholder: Henrik Herløv
Lund, selvstændigt analyseinstitut,
lektor i økonomi- og velfærdsforskning, uddannet cand.scient. fra
RUC, medlem af ”Kritisk Analyse”.
Kontakt: Jan Vogel, Tlf. 2721 0783,
janvogel@privat.dk

HERNING

Er Danmark er ved at blive indlemmet i EU’s bankunion?
Hvordan påvirker Eurozonen den
danske økonomi?
Foredragsholder: Jesper Jespersen,
økonomiprofessor og forsker på
RUC, forfatter til 20 bøger, bl.a.
”Vækstøkonomi på vildspor”, tidligere sagsøger i grundlovsretssagen
om Lissabontraktaten.

Medlemsmøde i EU-kritisk Netværk i Herning
Tid: den 27. januar klokken 19.00
Mødet holdes hos Hans Kristian
Steffensen, Kjærgårdsvej 5, 7451
Sunds.

FREDERIKSSUND

Hvordan EU påvirker kommuner
og regioners økonomi & hvordan
virker EU’s Finanstraktat med
budgetloven?
Tid og sted:
28. januar klokken 19.30
Langes Magasin, 1. sal, Østergade 3,
3600 Frederikssund

Om forsvaret af vores Grundlov,
om Lissabon-Traktaten (EU’s
grundlov)
Tid: 25. februar klokken 19.30
Sted: Langes Magasin, 1. sal, Østergade 3, 3600 Frederikssund

Kontakt: Jan Vogel, Tlf. 2721 0783,
janvogel@privat.dk
Giver EU plads til den danske
aftalemodel? Om truslen mod de
danske A-kasser.
Tid: 31. marts klokken 19:30
Sted:Langes Magasin, 1. sal, Østergade 3, 3600 Frederikssund

Foto: Sebastian Kirk

Der var mange foldere og
plakater, der skulle flyttes
fra Tordenskjoldsgade.

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ER FLYTTET
Farvel til Tordenskjoldsgade og
goddag til Lyngbyvej.
// Efter 12 gode år med landssekretariat i Tordenskjoldsgade i indre

KONTORET ER ÅBENT
Tirsdag, onsdag og torsdag kl.
10:00 – 15:00.
Mandag og fredag efter aftale.
Telefontider:
Tirsdag, onsdag og torsdag kl.
10:00 – 15:00.
Mail: fb@folkebevaegelsen.dk

København, siger vi nu farvel til de
skønne lokaler.
Heldigvis venter nye og spændende eventyr på Lyngbyvej 42
på Østerbro i København, hvor
Folkebevægelsen mod EU’s lands

sekretariat i december er flyttet
ind.
Vi glæder os til at fortsætte
EU-modstanden landet over, og
på det nye landssekretariat på
Lyngbyvej.

KONTINGENTSATSER 2020
Folkebevægelsen mod EU har fået nye kontingentsatser:
– Ordinært kontingent.:
200 x 2 gange årligt
– Nedsat kontingent: 	  75 x to gange årligt

= 400 kr.
= 150 kr.

Hvad er dagsordenen for ok-forhandlingerne i 2020 år?
Foredragsholder: Jan Mathiesen,
Tidligere formand for det Kommunistiske Partis faglige udvalg,
Næstformand for fagforeningen,
Hotel & Restauration, 3F – Medlem
af landsledelsen for Kommunistisk
Parti, kandidat til Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune
for kommunisterne.
Kontakt: Jan Vogel, Tlf. 2721 0783,
janvogel@privat.dk

MIDT- OG VESTJYLLAND

Medlemstræf
Tid: 14. marts klokken 10.00
Sted: Aktivitetscentret, Odgaardsvej
15 A (keramiklokalet), 7800 Skive
Dagsorden:
1. Fælles morgenbord
2. oplæg og diskussion af landsmødets beslutninger
3. Hvordan kommer vi vi på banen
igen?
4. Frokost: medbring madpakke
Kontakt: Jens, Tlf. 60744360

SKIVE

Årsmøde i Skivekomitéen
+ Kig og Lyt
Tid: 14. marts 14 klokken 13:30
Sted: Aktivitetscentret, Odgaardsvej
15 A (Keramiklokalet), 7800 Skive
Dagsorden iflg. vedtægterne + valg
af kontaktperson for Kig og Lyt.
Nærmere oplysninger:
Jens, 6074 4360

THY-MORS

Generalforsamling: Thy-Mors mod
unionen
Tid: 14. marts klokken 13:30
Sted: Aktivitetscentret, Odgaardsvej
15 A (Keramiklokalet), 7800 Skive
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Nærmere oplysninger:
Gustav Sieg, Tlf. 5172 4673

Hvis I afholder arrangementer,
møder eller lignende, som I gerne
vil have i kalenderen på hjemmesiden, kan de sendes til
fb@folkebevaegelsen.dk.
Hold øje med kalenderen på
folkebevaegelsen.dk

NYT FRA FAGLIGT UDVALG
Vi har modtaget bevilling fra
EU-Nævnet – til hvad?
Folkebevægelsen mod EU –
fagligt udvalg - har søgt EU-Nævnet om 79.000 til udgivelse af
Faglig EU Debat. Samt til et
offentligt møde med planlægning
af, hvordan vi får større bredde og
bedre indhold.
Målet vi har angivet er: At øge
nysgerrigheden og bevidstheden
i fagforeningerne og de faglige
klubber omkring EU´s indflydelse
på danske faglige rettigheder. Antallet af abonnenter skal øges, og
vi vil arbejde for at øge samarbejdet med flere fagforeninger.
Et offentligt møde i 2020 i
København skal drøfte indholdet i
de kommende numre, og hvordan
vi bliver bredere. Vores kollektive
faglige medlemmer og netværk

indkaldes til at dette møde.
Vi har fra EU-Nævnet modtaget 70.000. Det betyder, at vi
vil udgive 2 numre af Faglig EU
Debat i 2020. Den 1. maj har vi et
oplag på 20.000 gratis aviser og
til efteråret 4.000.
Kim Bilfeldt, som er ansvarlig
for det faglige udvalg, vil være
opsøgende i forhold fagforeninger
i Københavnsområdet. Vi er godt i
gang med at opbygge et stærkere
og bredere fagligt netværk, der
skal hjælpe os med at komme
bedre ud.
Dato for offentligt møde kommer snarest.
Hilsen Kim Bilfeldt og Eva Hallum,
Folkebevægelsen mod EU,
Fagligt udvalg

FLERE MEDLEMMER OG AKTIVE i Folkebevægelsen

q Jeg vil gerne abonnere på Folkebevægelsen elektroq Jeg vil gerne abonnere på Folkebevægelsens trykte

niske nyhedsbrev – gratis

Navn

+ + + 10435 + + +
Adresse

0893 Sjælland USF B
Postnr./By

Underskrift
Fødselsdato

E-mail
Tlf./mob.

Ved indmeldelse:

God fornøjelse. Har du brug for
materialer, oplysninger eller
gode råd om EU-modstand, er
du altid velkommen til at ringe
til folkebevægelsen på telefon
35 36 37 40.

Folkebevægelsen mod EU
faglige nyhedsbrev – gratis

Nye medlemmer kan begynde
her – for kun en 50’er frem til 31.
december 2020.
Og nuværende medlemmer kan
bruge den gunstige lejlighed til at
skaffe flere medlemmer til Folke
bevægelsen mod EU.
Jo flere medlemmer, jo stærkere
er vi – har I spurgt familie, venner,
kolleger, medstuderende, naboer
med flere om de også skal være
medlem?

Folkebevægelsen mod EU, Lyngbyvej 42, 2100 Kbh. Ø

JEG VIL MED!

q Jeg vil benytte mig af tilbuddet om kun 50 kroner for

q Jeg vil gerne være medlem (400 kr. / 150 kr. for pensio-

medlemskab frem til 31. december 2020

Der er plads til nye medlemmer og det er nødvendigt. Der er siden
landsmødet kommet rigtig mange
nye medlemmer, men skal vi styrke
EU-modstanden, kræver det endnu
flere.

nister, studerende og arbejdsløse)

// Vi har stadig brug for flere til
at forsvare nej’et og styrke os i
kampen mod undergravning af
retsforbeholdet; mod TTIP, EU-Mercosur, banunionen. Brexit kan
også komme til at ændre helt på
EU-dagsordenen.

Al henvendelse: Folkebevægelsen mod EU, Lyngbyvej 42, 2100 Kbh. Ø.

Bladnr. 42463

Budgetlov:

Nr. 2 – December 2019

Folk i Bevægelse

Dokumentation og debat om unionen – Udgivet af Folkebevægelsen mod EU

Hvad betyder de lofter?

Måske betyder det, at der løsnes en
smule op for de snærende bånd. Sådan,
at der fortsat styres med lofter – men
med lidt højere lofter.
Løser det problemet?
Hvis det er ok, at der er loft over
offentlige udgifter, således at øgede
udgifter et sted automatisk medfører
besparelser et andet sted, så er det vel
fint,hvis loftet blot hæves en anelse
– og nogle af de værste nedskæringer
undgås.
Anderledes er det, hvis vi mener, at
samfundet har til opgave at passe på
de svageste, at samfundets kasse skal
være stor nok til at sikre ok forhold for
mennesker, der arbejder i den offentlige
sektor, og en ordentlig velfærd til dem
der er brugere.
Hvis vi vil det, vil det altid være en
udfordring at skulle styres af lofter og
regnemodeller fra Bruxelles. Så vil budgetlovs-problemerne først være løst,
når budgetloven er skrottet.

Budgetloven skal revideres
inden sommer

Mekanismerne er de samme som for
regionerne. Bruges der flere penge til
handicappede, må de socialt udsatte
holde for.
Det er ikke uden grund, at de der
kender til budgetloven, forbinder dens
indførelse med forringet offentlig
service, og med et pres på offentligt
ansattes løn- og arbejdsvilkår.
Men har EU krævet, at vi kører det så
stramt?
Egentligt ikke. Det er Finanspagten, og
dermed EU, der har gjort, at mekanismerne med loftet er blevet indført.
Finanspagten betyder, at der skal være
stram styring af de offentlige udgifter,
men det er folketinget der har vedtaget, at kriterierne i Danmark er endnu
strammere end Finanspagten byder.
Derfor kan man også møde folk der
mener, at det ikke er EU’s skyld, at budgetloven udhuler dansk velfærd.

Der er for eksempel et regionalt lloft for
sundhedsområdet. Der fastsætter en
øvre grænse for de regionale udgifter til sundhedsområdet. Oversat til
almindeligt dansk betyder det, at det
er besluttet, hvor meget vi må bruge på
sundhedsvæsenets drift.
Kommer der dyr medicin, så bliver et
sygehus dyrere at bygge, kommer der
nye dyre behandlinger, så skal pengene
passe i sidste ende, og det betyder, at
der kan bruges færre penge på varme
hænder.
Giver det mening? Ja, hvis man er
økonom, og det vigtigste er at beskytte
budgetbalancen. Men at få det til at
give mening for et samfund, der skal
fungere, og hvor sundhedsvæsenet er
en del af et kollektivt sikkerhedsnet er
mere vanskeligt.
Det kommunale område har også
et loft, et kommunalt udgiftsloft,
der fastsætter en øvre grænse for
de k ommunale udgifter til service.

udgiftslofter, der gælder for såvel
staten, som for regionerne og kommunerne. Loftet betyder, at der er en øvre
grænse, der ikke må brydes. Grænsen
betyder, at øges udgifter et sted, skal
der spares et andet.

Stram økonomi kommer direkte fra Bruxelles
Af Karina Rohr Sørensen,
medlem af Landsledelse
i Folkebevægelsen mod EU.

// Hvordan kan det være, at der er
nedskæringer og ikke råd til noget, der
er jo penge nok. Hvorfor stiller folk ikke
spørgsmål ved det? … Sådan lød det fra
en kollega under en pause. Bemærkningen førte til en snak rundt om bordet.
Ved folk mon, at der er rigtigt mange
penge på kistebunden i kommunen?
Ved de, at der er en direkte sammenhæng mellem den stramme styring
i kommunen, og EU’s stramme styring
af landene gennem Finanspagten og
budgetloven? At vi år efter år ser på
nedslidte skoler, udsultede plejehjem,
fortravlede hospitaler, og børnehaver
med for få hænder uden at spørge,
hvorfor det er på den her måde.
Mange laver en kobling mellem
rødlig eller blålig regering – og en stram
eller strammere styring. Men ikke
mange kan forklare hvordan det hænger sammen, det der med budgetlov,
finanspagt og EU.
I det seneste år er der nogen steder
kommet mere fokus på budgetloven
og der bliver i stigende grad stillet
spørgsmålstegn ved dens mekanismer.
Men selv i den bevægelse, der taler for
at skrotte budgetloven, tales der ikke
meget om EU – det burde der.
Budgetloven, som blev indført af
den socialdemokratiske regering, under
Helle Thorning-Schmidt, er en direkte
konsekvens af at Danmark tiltrådte
EU’s Finanspagt. Vi er ikke et euroland,
derfor er vi ikke forpligtede til at være
med – men et stort flertal i Folketinget
besluttede at underkaste os en frivillig
økonomisk spændetrøje.
Med budgetloven blev finanspagtens krav til balance på de offentlige
finanser implementeret i dansk lovgivning. Der kom et stramt styringssystem
for økonomien, gennem de såkaldte

