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INDKOMNE FORSLAG 
BEMÆRK VENLIGST, AT DER ALENE KAN STILLES ÆNDRINGSFORSLAG TIL FORSLAGSTEKSTER OG 
IKKE TIL BEGRUNDELSE

 

FORSLAG 1: Folkebevægelsen i EU-Parlamentet 

Landsmødet pålægger den nyvalgte Landsledelse at indsende ”Ansøgning om nyt partinavn til Europa-Par-1 
lamentsvalg” til social- og indenrigsministeriet, og hermed igangsætte processen for indsamling af vælger-2 
erklæringer. Folkebevægelsen mod EU starter officielt sin indsamling straks efter Valgnævnet åbner for 3 
registrering af vælgererklæringer efter deres møde i december.  4 

Politiske begrundelser: 

Folkebevægelsen mod EU er i dag endnu mere vigtig end tidligere. EU-integrationen tager stadig mere fart, 
også på nye områder. Derfor er Folkebevægelsen mod EU’s rolle som EU-modstandens vagthund i EU-parla-
mentet afgørende vigtig. 

Eksempelvis har coronakrisen inspireret EU til at sætte forslag i søen om en egentlig sundhedsunion. Ligeledes 
har man etableret en Coronagenopretningsfond finansieret via fælles gældsoptagelse, samt etablering af de 
første tilløb til egentlige EU-skatter som en del af finansieringsgrundlaget. 

Desuden har EU-Kommissionen indledt endnu et angreb på den danske kollektive forhandlingsret via et forslag 
om en EU-lovgivningsbestemt mindsteløn. 

Alt dette understreger EU’s fornyede angreb på medlemslandenes suveræne ret til at føre sin egen politik på 
helt centrale nationale områder såsom sundhed og skat. 

Derudover fremstår EU internt demokratisk set mere og mere anløbent. Flere og flere medlemslande bevæger 
sig i retning af autoritære styreformer, der bringer dem stadig tættere på en konflikt med blandt andet Euro-
parådets konventioner.  

Folkebevægelsen mod EU’s rolle i EU-Parlamentet vil være at fastholde og forsvare den danske suverænitet i 
forhold til at kunne føre sin egen politik på de vitale områder.  

Samtidig må vi ikke glemme, at Folkebevægelsen mod EU er en demokratibevægelse. Netop demokratispørgs-
målet har i Folkebevægelsen mod EU’s snart 50-årige eksistens været afgørende for bevægelsens EU-mod-
stand. 

Den aktuelle politiske udvikling i visse af EU’s medlemslande er derfor en yderligere understregning af, hvorfor 
Danmark bør forlade EU. 

Organisatoriske begrundelser: 

Indsamling af vælgererklæringer og en efterfølgende EU-parlamentsvalgkamp vil sikre Folkebevægelsen mod 
EU mere synlighed i medierne og i den generelle offentlighed. 
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For Folkebevægelsen mod EUs organisation vil denne konkrete opgave sikre bedre mulighed for at mobilisere 
medlemmerne til at deltage aktivt i vores politiske arbejde.  

Økonomisk vil det også være umuligt at fortsætte på det nuværende grundlag på længere sigt.  

Ligeledes vil en konkret opgave i forhold til en indsamling af underskrifter og en efterfølgende valgkamp forøge 
vores muligheder for at skaffe økonomisk støtte til bevægelsen og det politiske arbejde videre. 

Det er vigtigt at igangsætte indsamling af vælgererklæringer netop nu, sådan så der er også er nok tid til at 
planlægge en god parlamentsvalgkampagne.  

Endelig vil Folkebevægelsen mod EU’s repræsentation i EU-Parlamentet sikre Folkebevægelsen mod EU øget 
indsigt og viden om EU’s politiske udvikling.  

Forslagsstiller(e): 

Folkebevægelsen mod EU’s Landsledelse

 


