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Udtalelser fra Folkebevægelsen mod EU’s 1 

landsmøde 2019 2 

Der var to forelagte udtalelser, "Ros til Frederiksen for at støtte en folkeafstemning om EU’s bankunion" (v. 3 
Lave K. Broch) og "EU vil aldrig være en løsning" (v. Franz Krejbjerg). 4 

Et ændringsforslag ved Thomas Riemenschneider, Vanløse, til den første udtalelse nedstemtes; et ændrings-5 
forslag ved Birthe Uhre, Indre By/Christianshavn, til den anden udtalelse, blev vedtaget. 6 

De vedtagne udtalelser: 7 

1) Ros til Frederiksen for at støtte en folkeafstemning om EU’s bankunion 8 
Danmarks statsminister Mette Frederiksen ønsker en folkeafstemning om EU’s bankunion før Folketinget ta-9 
ger stilling til en eventuel dansk indlemmelse i bankunionen. 10 

Folkebevægelsen mod EU vil rose statsministeren for hendes demokratiske sindelag. 11 

Folkebevægelsen mod EU vil i nær fremtid tage kontakt til statsministeren angående forslag til, hvordan der 12 
kan laves en retfærdig folkeafstemning. Vi mener eksempelvis: 13 

- at der bør være seks måneder til debat efter at folkeafstemningen er varslet. 14 
- at folkeafstemningen også bør afholdes på Færøerne og i Grønland, da folkeafstemningen berører hele 15 

Rigsfællesskabet. 16 
- at oplysningsmidler bør fordeles ligeligt mellem ja- og nej-siden. 17 
- at embedsmænd og centraladministrationen skal være neutrale i forbindelse med folkeafstemningen. 18 

Folkebevægelsen mod EU mener i modsætning til statsministeren, at en dansk deltagelse i EU’s bankunion 19 
vil betyde suverænitetsafgivelse. EU vil f.eks. efter en dansk indlemmelse i bankunionen få magt over, hvad 20 
der skal ske med de største danske banker, hvis de kommer problemer - og her vil andre lande, som har andre 21 
store banker i ryggen, måske prioritere en anden beslutning fordi beslutningen til gengæld er god for deres 22 
banker. Dertil kommer, at ECB (EU’s centralbank) har særlige beføjelser i EU’s bankunion, og da Danmark 23 
ikke har tilsluttet sig euroen vil vi i tilfælde af en dansk indlemmelse i EU’s bankunion ende med at give denne 24 
euromyndighed indflydelse i vores land. Vi kan også se økonomiske problemer med bankunionen, og derud-25 
over kan bankunionen også være til skade for Rigsfællesskabet med Færøerne og Grønland, da færøske og 26 
grønlandske banker kan ende med at komme i klemme. Det kan vi ikke acceptere. 27 

Vi vil derfor i en kommende folkeafstemning argumentere for et dansk nej til deltagelse. 28 

2) EU vil aldrig være en løsning 29 
EU tiltager sig hele tiden nye politiske områder. De kommende måneder er EU-kommissionen parat til at ved-30 
tage en udbygning af EU’s militær og en klar målsætning om fælles udenrigspolitik. 31 

EU truer den danske arbejdsmarkedsmodel, og der er risiko for at EU vil indføre en mindsteløn. Det illustrerer, 32 
hvordan EU’s egentlige rolle hele tiden er at harmonisere løn- og arbejdsvilkår til laveste fællesnævner, på 33 
bekostning af medlemslandenes selvstændighed. 34 

EU garanterede, at med indførelsen af euroen ville der komme stabilitet og vækst i økonomien. I praksis har 35 
EU vist sig at være det modsatte. EU’s eneste løsning på krisen er fortsatte nedskæringer og ensretning af 36 
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regler, eksempelvis for skatter og banker. Prisen betaler de fattigste medlemslande og almindelige mennes-37 
ker. 38 

Op til det seneste valg til EU-parlamentet erklærede EU, at de nu også var garanten for fred, demokrati og 39 
miljø. Mens lande med en selvstændig stemme gøres til et problem. Det er endnu et kæmpe bedrag, og det 40 
vil hurtigt afsløre sig, at EU i virkeligheden er en hindring for klimaløsninger. 41 

I stedet vil EU opbygge sig som en ny supermagt, og bruge flere ressourcer på oprustning. De få gange befolk-42 
ningerne i EU’s medlemslande er blevet spurgt om de ønsker en EU-stat, har svaret været et rungende Nej! 43 
Denne mangel på legitimitet til EU’s føderale projekt har ikke bremset ambitionerne, tværtimod. 44 

Folkebevægelsen ser EU som en del af problemet og ikke som en del af løsningen, derfor er vi modstandere 45 
af EU, derfor arbejder vi for en fremtid udenfor EU. 46 


