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Det fagligeudvalg startede godt for nu næsten 2 år siden. Vi brugte de første møder i 2019 efter landsmødet 3 
med at kontakte faglige personer i det netværk, der støttede os frem til Parlamentsvalget for at høre, om de 4 
fortsat kunne/ville støtte os. Vi har et godt fagligt netværk, der burde være større og bredere. 5 

Vi samlede mere end 40 personer i februar 2020 til at deltage i et offentligt møde om henholdsvis EU’s indfly-6 
delse på de faglige rettigheder og om Faglig EU Debat (støttet af EU Nævnet). Så kom nedlukningen og coro-7 
natruslen. Derfor udkom der ikke et 1. Maj nr. af faglig EU Debat, hvor vi almindeligvis omdeler 20.000 rundt 8 
om ilandet. 9 

”Faglig EU Debat” modtog i 2020 kr. 70.000 i støtte fra EU Nævnet. Redaktionen er en del af Det Faglige Udvalg. 10 
Vi mødte stor forståelse fra EU Nævnet for flytning af planer, og på den mådelykkedes det os at fastholde 3 11 
udgivelser i 2020. Det lykkedes også at klare den del af selv finansieringen som EU Nævnet kræver – en finan-12 
siering, der har som konsekvens, at vi har skåret ned til 3 aviser. Det er vigtigt for vores Folkebevægelse, at 13 
vise vores fagforeninger og faglige abonnenter, at Folkebevægelsen fortsat eksisterer. Derfor har udvalget 14 
sammen med landsledelsen prioriteret, at vi er på den 3-årige bevilling fra EU Nævnet (3 numre udsendes om 15 
året).  16 

Det Faglige landsudvalg samt dele af netværket plejer at mødes mindst 2 gangeårligt. Dette har ikke kunne 17 
lade sig gøre i denne periode. Udvalget har været samlet 2 gangesiden vi havde landsmøde. Redaktionsudval-18 
get og det Faglige udvalg I København/Sjælland mødes fortsat jævnligt i BJMF’s EU-udvalg. (Bygge-Jord og 19 
Miljøarbejdernes Fagforening) 20 

Det har også været planlagt, at det Faglige Udvalg skulle en tur til Bruxelles med Enhedslistens fagligeudvalg 21 
og Fagbevægelsen Mod Unionen. Dette har ikke kunnet lade sig gøre. Vi regner med at turen bliver til noget i 22 
2022. Turen bliver uden Fagbevægelsen mod Unionen, der desværre har besluttet at nedlægge sig selv. Det 23 
skaber et tomrum, som vi i det Faglige udvalg skal prøve at udfylde. Her er vores blad Faglig EU Debat et vigtigt 24 
redskab. 25 

BJMF’s EU-udvalg har søgt EU-Nævnet om penge til aktiviteter, der er bevilget 30. 000, til aktiviteter omkring 26 
Femernprojektet med fokus på EU’s betydning. Disse aktiviteter vil ske dette efterår i samarbejdet med Folke-27 
bevægelsen mod EU, det faglige udvalg. Den sociale protokol, EU's mindsteløn og ikke mindst Folkebevægel-28 
sens underskriftindsamling til opstilling til EU-parlamentet og deraf følgende pengeindsamling er vigtige red-29 
skaber til at styrke og fastholde såvel det faglige udvalg som Folkebevægelsen Mod EU. 30 


