“REFORMTRAKTATEN”
EU-grundloven i nye klæder
- en gennemgang af den såkaldte reformtraktat

Foto: Rådet

EU-topmødet i juni 2007: Statsminister Anders Fogh Rasmussen sammen med daværende EU-formand,
Tysklands forbundskansler Angela Merkel og hendes udenrigsminister. Sammen med de øvrige statsledere
i EU fik de forhandlet sig til et udkast til en ny, lettere omskrevet version af EU-grundloven.
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Forfatnings-spøgelset går igen!
- forord
Af Søren Søndergaard

Et spøgelse går gennem Europa! Forfatnings-spøgelset!
Søren Søndergaard
medlem af EU-parlamentet
for Folkebevægelsen mod EU

Egentlig var den der EU-forfatning død og borte. Med store flertal ved
deres folkeafstemninger havde franskmændene lagt den i kisten og
hollænderne gravet den i jorden.
Forfatnings-fædrene var chokerede og dekreterede tanke-pause.
Men efter at have sundet sig lidt sneg de sig alligevel ud på historiens
kirkegård og i nattens mulm og mørke gravede de gespenstet op.
Efter at have børstet de mest synlige orme og mider væk og givet den
lidt kindrødt blev genopstandelses-traktaten præsenteret.
Som Sven Skovmand beskriver i denne pjece er indholdet stort set det
samme som før, men for syns skyld fik den et nyt navn. ”Reform-traktaten” kaldte de den, selvom ”deform” havde været en mere passende
beskrivelse af misforstret.
Alt var altså som før – og alligevel ikke! For forfatnings-fædrene
havde lært én ting af forløbet: Giv aldrig nogensinde almindelige borgere direkte indflydelse på EUs fremtid. Det går bare galt! De stemmer
forkert!
Ved lukkede møder – fjernt fra den åbenhed, de ellers hylder så højt i
deres svulstige taler – gav forfatningsfædrene hinanden håndslag:
”Vi skal gøre alt hvad der står i vores magt for at forhindre folkeafstemninger! Én for alle – alle for én!”.
Sådan er det gået til, at der nu går et spøgelse gennem Europa – forfatnings-spøgelset! Og at dette spøgelse – fuldstændig uden folkelig accept
– planlægges ophøjet til EUs nye grundlov inden EU-parlamentsvalget i
2009.
Men det skal være løgn – skal det ikke? Det synes vi i Folkebevægelsen.
Derfor opfordrer vi alle gode kræfter til at gå med i kampen for en
folkeafstemning. EU´s fremtid skal ikke dikteres udenom borgerne!
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EU-grundloven i nye klæder
- en gennemgang af den såkaldte reformtraktat
Af Sven Skovmand

Det oprindelige udkast til en EU-grundlov – »Traktat om en Forfatning
for Europa« – led et ynkeligt nederlag ved folkeafstemningerne i
Frankrig og Holland. Men det har ikke fået de ledende folk i EU til at
opgive tanken. Tværtimod har de på topmødet i juni 2007 fremlagt et
nyt udkast, der i realiteten på næsten alle punkter svarer til det første
traktatudkast.
Sådan ser det bare ikke ud.
Man prøver at få traktaten til at se så beskeden og stilfærdig ud som
muligt. Der tales ikke længere om en forfatning, hvad der er det samme
som en grundlov. Man har opgivet at tale om love og rammelove i stedet for direktiver og forordninger. Og man har helt opgivet at indføje
EU’s flag og hymne i traktaten.
Men i alt væsentligt er traktaten den samme som den, de franske og
hollandske vælgere sagde nej til. Kun 10 af de oprindelige 250 paragraffer er ændret.
Derfor kan traktaten kun blive vedtaget, hvis samtlige EU-lande
undlader at holde folkeafstemning. Og det er da også præcis, hvad de
ledende EU-folk arbejder for. Derfor siger de, at den nye traktat er
langt mindre vidtgående end den forfatning, som i sin tid blev lagt
frem – og forkastet.

Sven Skovmand, forfatter m.m.
Medlem af Styrelsen
og forretningsudvalget i
Folkebevægelsen mod EU.
Tidligere folketingsmedlem
for Det Radikale Venstre
og EU-parlamentariker for
Folkebevægelsen mod EU.

■ EU får igen mere magt og lettere ved at udvide den
Den første traktat skulle have været til afstemning i Danmark den 27.
september 2005. Men det kom den ikke, fordi Frankrig og Holland
allerede havde sagt nej. Derfor fik vi aldrig den debat, som kunne have
gjort det klart, hvad traktaten gik ud på – og hvad den såkaldte reformtraktat også går ud på.
Hvad går traktaten så egentlig ud på? Sagt meget kort vil traktaten
give EU endnu mere magt, end organisationen har i dag. Og den gør
det let at udvide denne magt.
Udvidelsen sker først og fremmest inden for udenrigspolitik og retspolitik, som nu bliver fuldt inddraget i EU’s system.
Indtil nu har EU først og fremmest været en økonomisk organisation. Organisationen har beskæftiget sig med handel og produktion og
har især bestræbt sig på at gøre handelen inden for EU så fri som
muligt. Det er baggrunden for, at EU for eksempel bestemmer, hvilke
stoffer der skal anses for giftige, og hvilke stoffer man må putte i
maden.
I Maastricht-traktaten af 1993 indførte man ganske vist udenrigspo-
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Fortsat fri
konkurrence
■ Frankrigs præsident
Sarkozy fik fjernet henvisningen til den ”fri og
lige konkurrence” (der på
andre sprog oversættes til
uhindret konkurrence)
fra den nye traktats målsætning. På den baggrund vil han undgå en
fransk folkeafstemning.
Søren Søndergaard
(MEP for Folkebevægelsen mod EU) har spurgt
EU-Kommissionen om
det i praksis betyder
nogen ændring i forhold
til EU-grundloven.
Det gør det ikke. Som
kommissionen skriver
i sit svar:
”Kommissionen kan
forsikre det ærede
medlem om, at de
ændringer, der indføjes
i reformtraktaten,
ikke vil få praktiske
konsekvenser for
Kommissionens
håndhævelse af
konkurrencereglerne”...

litik og retspolitik, men det skete på et »mellemstatsligt« grundlag.
Forhandlingerne foregik i princippet mellem de enkelte lande, og hverken EU-Kommissionen eller EU’s domstol i Luxembourg kunne blande sig i forholdene.
I fremtiden skal dette være anderledes. Udenrigspolitik og retspolitik skal være en lige så selvfølgelig del af EU, som handelspolitikken
er i dag.
Det betyder, at man på en række områder ikke længere skal have
enstemmighed og dermed afskaffes det enkelte lands vetoret. Samtidig
får EU mulighed for at bestemme på en række områder, som organisationen ikke hidtil har beskæftiget sig med.

■ Danmark svækkes – de store styrkes
Danmark har ikke megen magt i EU i dag. Men vi har dog nogen indflydelse. Det gælder først og fremmest i Ministerrådet, hvor vi efter
Nice-traktaten har 7 af de i alt 345 stemmer. Samtidig har vi en vis
mulighed for at forhindre lovforslag, som er til skade for os. Det kan
vi gøre, hvis vi sammen med andre lande kan samle de 88 stemmer, der
er nok til at forhindre gennemførelsen.
Efter den såkaldte reformtraktat skal vi samle yderligere tre andre
lande for at forhindre et sådant lovforslag. Et forslag kan nemlig efter
traktaten vedtages med 15 af de 27 landes tilslutning, hvis det samtidig råder over 55 procent af de 345 stemmer og støttes af lande, der
repræsenterer 65 procent af befolkningerne.
Ændringen betyder også, at lande ,der samlet råder over bare en
anelse mere end 35 procent af befolkningerne, kan blokere for beslutninger. Tre af de største lande skal bare alliere sig med et hvilket som
helst land, så kan de lægge linien i langt højere grad end de øvrige
medlemslande.
Samtidig har Ministerrådet, hvor den danske regering er repræsenteret, tabt indflydelse til EU-Parlamentet, der i fremtiden har det sidste
ord med hensyn til EU’s samlede budget. Hvor Ministerrådet i dag
træffer den endelige beslutning om alle de udgifter, der nødvendige for
EU’s almindelige drift – de obligatoriske udgifter – får Parlamentet
med ”reformtraktaten” den endelige afgørelse over hele EU’s budget.
Uanset hvad Ministerrådet mener, kan Parlamentet vedtage det
endelige budget med et flertal på 60 procent, blot over halvdelen af de
750 medlemmer stemmer for det.
Og i Parlamentet er Danmarks indflydelse endnu mindre, end den er
i Ministerrådet.

■ Ingen fast dansk kommissær
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Den alvorligste svækkelse af Danmarks situation er dog nok, at vi ikke
længere har en automatisk ret til at udpege et medlem af
Kommissionen. Fra 2014 skal Kommissionen kun bestå af 18 medlemmer, og det vil med 27 medlemmer betyde, at vi mister vores plads i
hver tredje periode.
Det siges ganske vist, at der ikke skal gøres forskel på små og store
lande i denne sammenhæng. Men formindskelsen må nødvendigvis

ramme små lande som Danmark hårdest. Lande som Tyskland og
Frankrig vil man altid tage hensyn til, hvad enten de råder over en
kommissær eller ej.
I øvrigt kommer de danske regeringer ikke til at bestemme, hvem
der skal være den danske kommissær. I Nice-traktaten står der, at
Ministerrådet skal indstille kommissærer i overensstemmelse med
hvert enkelt medlemslands indstilling. I den nye traktat står der blot, at
Kommissionens medlemmer skal vælges blandt medlemsstaternes
statsborgere.

■ EU’s udenrigsminister
Ledende folk i EU har længe ønsket, at EU skal spille en vigtig rolle i
udenrigs- og militærpolitik, og det præger også den såkaldte reformtraktat.
Der skal både oprettes et udenrigsministerium og udpeges en udenrigsminister, men af hensyn til visse medlemslandes sarte følelser nævnes disse begreber ikke ved deres reelle navn, sådan som de blev i den
oprindelige forfatningstraktat.
Udenrigsministeren kaldes således fortsat »Højtstående repræsentant«, og udenrigsministeriet skal hedde »Tjeneste for EU’s optræden
udadtil«. Samtidig fastslås det, at beslutningerne inden for udenrigsog sikkerhedspolitik som hovedregel skal ske ved enstemmighed.
Men den »højtstående repræsentant« får betydelig indflydelse.
Han bliver fast formand for de møder i Ministerrådet, som udenrigsministrene deltager i, og han bliver samtidig fuldgyldigt medlem af
Kommissionen med ansvar for udenrigspolitiske spørgsmål.
Hans »ministerium« vil bestå af embedsmænd fra EU’s generalsekretariater samt fra medlemslandenes udenrigsministerier.
Dette organ har lige så lidt som den »højtstående repræsentant«
nogen fastlagt magt. Men det vil utvivlsomt spille en rolle, at EU nu
får sagkyndige til at vurdere den udenrigspolitiske situation. Det havde
Ministerrådet ikke, da det i 1991 begik den utilgivelige fejl at anerkende Slovenien og Kroatien og dermed satte den jugoslaviske borgerkrig
i gang.
Den »højtstående repræsentant« og hans embedsmænd kommer
under alle omstændigheder til at spille en rolle, fordi EU efter ”reformtraktaten” kan optræde som »juridisk person«, hvilket vil sige, at organisationen kan optræde som en stat i internationale forhandlinger.

Sagt om reformtraktaten:
Valery Giscard d’Estaing
tidligere formand for
EU-konventet, som
skrev EU-grundloven:

”

“Indholdet er i realiteten
det samme. Juridisk set
er der tale om traktater,
og som sådan kan
de ratificeres af de
nationale parlamenter.
Men substansen er fortsat
EU-grundloven.”

■ Militæret skal styrkes
Det hjælper ikke EU, at man får en udenrigsminister og et udenrigsministerium, hvis ikke de får muskler at spille med.
Det så man under borgerkrigen i Jugoslavien. Når det lykkedes at få
afsluttet den krig, som EU selv havde været med til at sætte i gang,
skyldtes det udelukkende, at USA satte sine militære styrker ind.
Det var ydmygende for EU.
Derfor traktatfæster man det europæiske agentur for forsvarsmateriel, forskning og militær kapacitet, der blev oprettet af EU’s
Ministerråd i 2004 – allerede inden dets oprettelse blev slået fast i en
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Nye områder
uden vetoret
■ Den såkaldte reformtraktat vil fjerne dansk
vetoret på endnu flere
politik-områder, så vi
kan blive påtvunget
EU-love mod vores
vilje. Selvom dansk lovgivning og politik i stigende grad er blevet
underkendt og ugyldiggjort af EU, når vi er
kommet i mindretal, så
er der dog stadig en del
politik-områder, hvor
vedtagelser kræver
enstemmighed. Men det
antal bliver mindre med
den nye traktat, som
overflytter en lang
række områder fra afgørelser ved enstemmighed
til flertalsafgørelser.
Det sker bl.a. indenfor:
▲ Retspolitik
▲ Asylpolitik og
grænsekontrol
▲ Ulandsbistand
▲ Militært samarbejde
▲ Energi
▲ Rumfart
▲ Transportpolitik
▲ Kultur og idræt
▲ Patentrettigheder
▲ Den økonomiske
politik (ØMU)
▲ Sammensætning og
karakter af
rådgivende organer
▲ Regler for EUs
administrative organer
▲ EUs budget
▲ Aftaler hvis medlemlande vil forlade EU

traktat. Agenturet skal gøre det muligt for medlemslandene at samordne deres våbenproduktion og få »forbedret deres militære kapacitet«.
Traktaten åbner endvidere mulighed for, at medlemsstater kan gå
sammen i et »permanent struktureret samarbejde« om udvikling af
våben.

■ EU skal kunne fastsætte straffe
På det retspolitiske område går man endnu videre. I øjeblikket er kun
grænsekontrol, asyl og indvandring lagt direkte under EU, mens politi
og strafferet stadig afgøres af medlemslandene i fællesskab. Denne
forskel ophører med traktaten. Bortset fra enkelte »følsomme områder« bliver der overalt tale om afgørelser med kvalificeret flertal.
Inden for strafferetten gælder det ganske vist kun »kriminalitet af
særlig grov karakter, som har en grænseoverskridende dimension«.
Men listen over disse forbrydelser er lang. Den omfatter således terrorisme, menneskehandel, seksuel udnyttelse af kvinder og børn, ulovlig
narkotikahandel, ulovlig våbenhandel, hvidvaskning af penge, forfalskning af betalingsmidler, edb-kriminalitet og organiseret kriminalitet. Og hvis Ministerrådet finder, at listen bør udvides, kan det gøre det,
hvis der er enstemmighed for tanken.
En logisk følge af EU’s udvidede rettigheder er, at der skal kunne
oprettes en europæisk anklagemyndighed – igen under forudsætning
af, at der er enstemmighed for det.
I første omgang skal anklagemyndigheden kun beskæftige sig med
lovovertrædelser, der skader EU’s finansielle interessere. Men Det
Europæiske Råd kan udvide anklagemyndighedens virkeområde.

■ De danske undtagelser
I første omgang berøres Danmark ikke af disse dramatiske ændringer
af EU’s retspolitiske rolle. Vi tog jo i december 1992 i Edinburgh bl.a.
en undtagelse med hensyn til retspolitikken, der fik følgende udformning:
»Danmark vil deltage fuldt ud i samarbejdet om retlige og indre
anliggender på grundlag af bestemmelserne i afsnit VI i Traktaten om
Den Europæiske Union.«
Denne mærkværdige formulering afspejler ikke, hvad de danske
vælgere fik at vide, da de skulle stemme om Maastricht-traktaten for
anden gang. Men indtil nu er den taget alvorligt af både den danske
regering og EU’s myndigheder. Begge parter ved nemlig, at man ikke
kan afskaffe den retspolitiske undtagelse uden at afholde en folkeafstemning.
Men siger vi ja til den såkaldte reformtraktat, vil vi uden tvivl blive
udsat for et kraftigt pres for at få undtagelserne fra 1992 afskaffet –
ikke mindst den retlige.

■ Charteret for menneskerettigheder
6

I den oprindelige EU-forfatning havde man inddraget det charter for
menneskerettigheder, som var vedtaget på topmødet i Nice i 2000, men

som i første omgang ikke havde traktatmæssig virkning.
Tanken om at gøre charteret til en del af EU’s grundlov mødte dog
så megen modstand, at man har fjernet den i den nye traktat.
Det betyder dog ikke, at charteret er ude af billedet. Tværtimod fastslås det i traktaten, at de rettigheder, friheder og principper, der er fastlagt i charteret, har samme juridiske værdi som traktaterne.
Det har fået den engelske regering til at kræve en undtagelse. I en
protokol står der, at hverken EU’s domstol i Luxembourg eller nogen
engelsk domstol må kunne afsige kendelse om, at den engelske regering ikke overholder reglerne.
En sådan undtagelse har den danske regering ikke bedt om.
Charteret er dybest set meningsløst, eftersom Den europæiske
Menneskeretsdomstol i Strasbourg i forvejen opfylder de opgaver, som
charteret hævdes at skulle opfylde. Man fristes til at tro, at EU bevidst
søger at undergrave Strasbourg-domstolen. I hvert fald kan det skabe
problemer, hvis domstolen i Luxembourg mener noget andet om en
menneskerettighed end domstolen i Strasbourg.

■ EU-retten får stadig forrang
Et andet punkt, som er taget ud, er ordene om EU-rettens forrang. Det
havde i EU-grundloven følgende ordlyd:
»Forfatningen og den ret, der vedtages af Unionens institutioner
under udøvelsen af de beføjelser, der er tildelt denne, har forrang frem
for medlemsstaternes ret.«
Men også her er fjernelsen uden betydning, for i en særlig erklæring
godkender man EU-rettens forrang, sådan som EU’s domstol hidtil har
praktiseret den.
Domstolen fastslog allerede dette princip i 1964 i sagen Costa mod
Enel, men det har aldrig før været skrevet direkte ind i en traktattekst.
Sagt på en anden måde: Før kunne man diskutere, om EU’s love og
bestemmelser gik forud for den danske lovgivning og den danske
grundlov. Hvis den nye traktat vedtages, er der ingen diskussion.

Sagt om reformtraktaten:
Mariann Fischer Boel
EU-kommissær for
landbrug og udvikling
af landdistrikter:

”
“Teksterne er så tæt
på hinanden, som man
overhovedet kunne
komme, når landenes
målsætning i juni var,
at de ville have
en politisk aftale.”

■ Får vi en folkeafstemning?
Den danske regering har med fuld tilslutning fra partierne i Folketinget
lovet, at danskerne skulle have en folkeafstemning om det udkast til en
EU-grundlov – »Traktat om en Forfatning for Europa« – der i 2004
blev underskrevet på et topmøde i EU.
Da »Reformtraktaten« reelt ikke adskiller sig fra denne traktat,
burde det være indlysende, at vi skal have en folkeafstemning om den.
Det gælder så meget mere, som det er den hidtil mest vidtgående af
EU’s traktatændringer.
Problemet er, at regeringen har afgivet et løfte til de andre EU-regeringer om at gøre, hvad den kan, for at undgå en folkeafstemning.
Derfor arbejder Justitsministeriets EU-eksperter i øjeblikket på højtryk
for at finde begrundelser for, at en folkeafstemning kan undgås.
At traktaten afskaffer vetoretten på 62 områder, bekymrer ikke
embedsmændene. De bestrider, at det er en afgivelse af suverænitet,
skønt det må være indlysende for enhver, at det gør en kolossal forskel,
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om vi skal vedtage forandringer frivilligt, eller om vi kan blive tvunget til det. Det kan i givet fald være en sag, som man må bede Højesteret
tage stilling til.
Men mindre kan komme til at afgøre sagen. Ministeriet har tidligere erklæret, at hele ni punkter i den gamle traktat indebærer en overdragelse af suverænitet, og det er ikke sandsynligt, at det vil lykkes
EU’s eksperter at fjerne alle disse ni anstødssten.
Under alle omstændigheder er det moralsk forkasteligt, at vore politikere ønsker at afskære befolkningen fra at tage stilling til denne vidtgående traktat.

Sagt om reformtraktaten:
Miguel Angel Moratinos
Spaniens
udenrigsminister:

”

“Jeg vurderer, at man
kan finde 98 proent af
substansen i EU-grundloven
i den fremtidige traktat.
Omslaget er blevet skiftet,
men ikke indholdet.”
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Læs mere om den såkaldte reformtraktat
■ www.euo.dk/emner/reformtraktat
- Folketingets EU-Oplysnings emneside om traktaten

■ www.nyagenda.dk
- Tænketanken Ny Agendas artikler om og gennemgang af traktaten

■ www.folkebevaegelsen.dk
- Folkebevægelsen mod EUs kommentarer om traktaten m.v.

■ www.euafstemning.dk
- underskriftsindsamling for folkeafstemning om traktaten

■■■■

Grundloven kræver
folkeafstemning
Af Ole Krarup

§
?

I sin gennemgang af den kommende EU-traktat rejser Sven Skovmand et
demokratisk nøgleproblem: Skal traktaten tiltrædes af befolkningen for at
få gyldighed?

Som det også beskrives af Skovmand, skal svaret ses i lyset af regeringens afsporede opfattelse af folkestyre, der har ført til aktive regeringsbestræbelser på at undgå folkeafstemning.

Ole Krarup
professor dr. jur.
og tidl. medlem af
EU-parlamentet for
Folkebevægelsen mod EU
(1994-2006).

Vil regeringens bestræbelser lykkes?
Dette spørgsmål kan besvares kort: Folkeafstemning kan kun undgås,
dersom regeringen sætter sig ud over Danmarks Grundlov!
Det drejer sig nærmere bestemt om Grundlovens § 20, der foreskriver folkeafstemning, når der træffes beslutning om en suverænitetsafgivelse,
som ikke bakkes op af 5/6 af Folketingets medlemmer. ”Suverænitet” er
- med grundlovens ord - ”Beføjelser, som efter denne grundlov tilkommer rigets myndigheder”.
Suverænitetsafgivelse er forekommet før: EU har i årenes løb overtaget
stadig flere af de funktioner, som hidtil har været danske opgaver. Når der
finder en sådan overgang sted, udstyres EU med overstatslig magt og får
således adkomst til at regulere danskernes forhold, altså netop den magt,
der efter den danske grundlov tilkommer danske statsorganer. Enhver
overgang af statsmagt til EU er en slags demokratisk forsvindingsnummer. Alle hidtidige erfaringer viser, at EU’s magt udøves af byrokrater,
der ikke lever op til de krav (åbenhed, fair sagsbehandling, klagemuligheder, etc.) der gælder efter dansk ret. På baggrund af disse forringelser
er det – mildest talt – forståeligt, at danske vælgere ønsker at deltage i
beslutningen.
Regeringens indsats for at undgå folkeafstemning foregår i dybeste hemmelighed, nemlig i den ”forhandlingsgruppe”, der blev nedsat på EU’s
topmøde i juni med mandat til at skrive den endelige traktat. Blot skal det
huskes, at topmødets vedtagelse i alt væsentligt foreskrev de samme overførelser af kompetencer, som den oprindelige forfatningstraktat rummede. Da der således fortsat er tale om betydelige suverænitetsafgivelser –
ikke mindst inden for rets- og politi-væsen – kan regeringen kun komme
uden om § 20 og undgå folkeafstemning ved at kamuflere suverænitetsafgivelserne.
Den afgørende opgave for Folkebevægelsen er at afsløre kamuflagen
og demaskere regeringen.
Den udfordring tager Folkebevægelsen imod!
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Vi ønsker folkeafstemning
- og anbefaler dig at skrive under!
Folkebevægelsen mod EU samler underskrifter på kravet om folkeafstemning om næste EU-traktat.
Masser af mennesker på tværs af EU-holdninger, partiskel m.m. anbefaler dig at skrive under.

Bjørn Elmquist
advokat og tidl.
MF (radikale)

“ Jeg støtter
meget gerne
kravet om
folkeafstemning om
det nye traktatgrundlag for EU.”
Kaj Poulsen
formand for
LO Aalborg
og tidl. MF (S)

“ Vi skal værne
om det danske
folkestyre - ikke
udvande det.”
Frank Dahlgaard
tidl. MF (K)

Nanna Westerby
formand for SFU

Hans Halvorsen
formand LO i
Århus og gruppeformand (S) i
Århus byråd

Henrik Berlau
forhandlingssekretær. i 3Fs
transportgruppe

Uffe Vestergaard
Pedersen
sognepræst
i V. Vedsted
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“Jeg går ind for EU.
Men ikke uden en
demokratisk folkeafstemning, som er
vores særpræg.”
Janus Nabil
Bakrawi
skuespiller

Klaus Hækkerup
MF (S)

Mattias Tesfaye
Formand for
3F Ungdom

“ Det kulturelle
Europa er mit. Jeg
rejser, møder mennesker, knytter
bånd. Det politiske
EU er de andres.
Demokratierne skal
vi værne hver for
sig, ellers taber vi
dem på gulvet.”

Hardy Hansen
tidl. forbundsformand for SiD
og tidl. MF (S)

“Det Konservative
Folkeparti har siden
vores dannelse i
1916 stået vagt
om folkets styre.
Vi skal passe godt
på vore værdier,
frihedsrettigheder
og vores folkestyre.
I respekt for folkestyret bør den
næste EU-traktat
sendes til
folkeafstemning.”
Lasse Bork
Schmidt
formand for Det
Konservative
Folkeparti i
Odense Øst og
tidl. landsformand
for KU

Jens Okking
skuespiller og tidl.
MEP for Folkebevægelsen mod EU
& JuniBevægelsen

“ Som helhjertet
EU-tilhænger går
jeg absolut ind for
en folkeafstemning
om den næste
EU-traktat. ”
Morten
Grunwald
skuespiller,
teaterleder m.m.
Foto: Mark Høm

“Jeg mener,
man bør fastholde
regeringen på nu
at afholde den
i sin tid aflyste folkeafstemning - også
selvom traktaten
er sminket om.”
Flemming
Jensen
komiker,
skuespiller m.m.

Bjarne Sørensen
formand for
Dansk Metal
i Horsens

“ Det er fantastisk
selvmodsigende,
når man på den
ene side ønsker
et demokratisk EU
og man på den
anden side ikke
tør spørge
befolkningen om
deres mening.”
Pernille Frahm
tidl. MEP og MF
for SF

Uffe Madsen
direktør for
Folkesparekassen

:
alere på
f
e
b
n
a
Se flere

Kirsten
Normann
Andersen
Formand for
FOA Århus

Martin
Spang Olsen
skuespiller,
forfatter m.m.
Foto: Rikke Steenvinkel
Nordenhof

Støt indsatsen
for folkeafstemning
- skriv under og støt kampagnen

Christian Juhl
formand for
3F Silkeborg

Lukas Scherfig
sanger og
sangskriver

■ Skriv under på appellen til Folketinget og regeringen
- og få andre til at gøre det. I din familie, på din arbejdsplads,
på dit uddannelsessted eller hvor du end er.
På hjemmesiden www.euafstemning.dk kan du skrive under,
hente underskriftslister, foldere og masser af oplysninger.
Du kan også ringe til Folkebevægelsen mod EUs sekretariat
på telefon 35 36 37 40 og bestille lister og materialer.

Underskrifter på appel til Folketinget og den danske regering:

Jeg ønsker en dansk folkeafstemning
om den næste EU-traktat!
Navn/underskrift
*Adresse
*Postnr

*By

*Tlf.nr

*E-post

Navn/underskrift
*Adresse
*Postnr

*By

*Tlf.nr

*E-post

Navn/underskrift
*Adresse
*Postnr
*Tlf.nr

*By
*E-post

* Adresse, telefonnummer og e-post videregives ikke til andre end regeringen
og Folketinget. Det er kun for at kunne få bekræftet underskriverens identitet.

Folkebevægelsen mod EU
+++ 2063 +++
Tordenskjoldsgade 21, st.th.
1055 København K

■■■■

EU-grundloven i nye klæder
- en gennemgang af den såkaldte reformtraktat
■■■■

Af Sven Skovmand

Det oprindelige udkast til en EU-grundlov – »Traktat om en Forfatning
for Europa« – led et ynkeligt nederlag ved folkeafstemningerne i
Frankrig og Holland. Men det har ikke fået de ledende folk i EU til at
opgive tanken. Tværtimod har de på topmødet i juni 2007 fremlagt et
nyt udkast, der i realiteten på næsten alle punkter svarer til det første
traktatudkast.
I denne pjece gennemgår tidl. MF og MEP Sven Skovmand fra
Folkebevægelsen mod EUs forretningsudvalg udkastet til “reformtraktat”, som EU’s statsledere blev enige om i juni 2007 med forord af
MEP Søren Søndergaard og kommentar af tidl. MEP og juraprofessor
Ole Krarup om traktatens konflikt med den danske grundlov.

Støt os og få indflydelse
- kontakt os på:
Tlf. 35 36 37 40
www.folkebevaegelsen.dk
fb@folkebevaegelsen.dk

Prøv os
for kun 20 kroner...
✄

■ Folkebevægelsen mod
EU er en tværpolitisk
sammenslutning som ønsker
dansk udmeldelse af EU. Vi
går imod unionens udvikling til en ny superstat med
fælles grundlov, præsident
og militær og toldmure mod
den fattige verden. Vi går
ind for folkestyre, internationalt samarbejde, velfærd,
fred og bæredygtigt miljø.
Og vi arbejder for et ligeberettiget og forpligtende
internationalt samarbejde
- verden er større end EU
■ Medlemskab koster 250
kroner om året (100 kroner
for pensionister, studerende
og lignende). Medlemmer
modtager bladet Folk i
Bevægelse 6-10 gange om
året, tilbydes en række aktiviteter og får indflydelse på
den konsekvente EU-modstands organisation.
Er du i tvivl, så tag et halvt
års prøvemedlemskab for
kun 20 kr.

Sæt

X

❑ Jeg vil vide mere om Folkebevægelsen mod EU
❑ Jeg vil være medlem af Folkebevægelsen mod EU
(250 kr / 100 kr for pensionister, studerende og arbejdsløse)

❑ Jeg vil starte med et halvt års prøvemedlemskab (20 kr)
❑ Jeg vil være medlem af Ungdom mod EU (75 kr).
(Husk fødselsdato)

❑ Jeg vil gerne tilmeldes Folkebevægelsens gratis digitale
nyhedsbrev (husk e-post adresse)
Folkebevægelsen mod EU
+++ 2063 +++
Tordenskjoldsgade 21, st.th.
1055 København K

Navn
Adresse
Postnr

By

Tlf.nr

E-post

Ved indmeldelse:

Fødselsdato

Underskrift

