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Fagbevægelsen rundt om i EU mobiliserede til store demonstrationer, da EU-parlamentet førstebehandlede servicedirektivet i februar.
Trods nogle ændringer er der fortsat grund til bekymring og uro på arbejdsmarkedet. – Servicedirektivet er en katastrofe for arbejdsmarkedet, vurderer Ole Krarup fra Folkebevægelsen mod EU. Foto: GUE/NGL / Julia Garlito Y. Romo

Dette er årets sidste nummer. Folk i Bevægelse vender tilbage i slutningen af
januar i det nye år. Redaktionen ønsker alle læsere glædelig jul og et godt nytår!

Servicedirektivet – en katastrofe
for arbejdsmarkedet
– Parlamentets håndtering af sagen har været
en demokratisk farce som demonstrerer en total
politisk afmagt, siger Ole Krarup fra
Folkebevægelsen mod EU om blåstemplingen
af direktivet. Norsk fagbevægelse forudser
social dumping og kræver veto
Af Ib Roslund
■ 15. november erklærede et
flertal i EU-parlamentet Rådets ændringer af direktivet
om tjenesteydelser i det indre
marked for godkendt ved andenbehandlingen af det, der er
bedre kendt som servicedirektivet.
Folkebevægelsen mod EUs
medlem af EU-parlamentet Ole
Krarup var med til at foreslå
direktivet forkastet. Ud over
forslagsstillerne – venstrefløjsgruppen GUE/NGL og den
grønne gruppe – stemte bl.a. 28
socialdemokrater fra især
Frankrig for afvisningen. I alt
sagde 105 nej til servicedirektivet, mens 405 sagde ja. Nu
mangler kun den formelle vedtagelse i Rådet.
– Folkebevægelsen tager

skarpt afstand fra parlamentets blåstempling af Rådets forringelser af direktivet. Direktivet rammer på flere punkter
det danske arbejdsmarkeds og
forbrugernes interesser, siger
Ole Krarup.

Pres på løn- og
arbejdsforhold
Ole Krarup var blandt dem,
som vendte sig kraftigt imod
Kommissionens oprindelige forslag om bl.a. et oprindelseslandsprincip, som f.eks. betød,
at lettiske bygningsarbejdere i
Danmark skulle aflønnes og behandles efter lettiske aftaler og
regler. Dette element var uden
tvivl en af årsagerne til, at fagbevægelsen kunne samle hundredetusinder til protestdemonstrationer i 2004-2006.
Modstanden var særlig mar-

kant i Frankrig, hvor bekymringen for direktivets konsekvenser medvirkede til det store nej til EU-grundloven ved
den franske folkeafstemning i
2005.
Demonstrationerne fortsatte
helt frem til EU-parlamentets
førstebehandling af direktivet i
februar i år, hvor der blev stillet et historisk højt antal ændringsforslag. Det resulterede
i et kompromis, som pillede
nogle af tænderne ud af direktivet. Oprindelseslandsprincippet er for eksempel nu erstattet af et såkaldt bestemmelseslandsprincip. Men dette
sikrer ikke løn- og arbejdsforholdene.
– Den optimale beskyttelse
af den danske arbejdsmarkedsmodel sikres desværre ikke tilnærmelsesvis gennem det såkaldte bestemmelseslandsprincip. Direktivet lægger fortsat
en kraftig begrænsning på muligheden for at kontrollere servicevirksomheder fra et EUland. Sager fra f.eks. bygningsindustrien viser, at løndumpning og andre problemer med
kollektive overenskomster alle-

rede i dag er et problem, som
kun vil blive større med servicedirektivet, siger Ole Krarup.

omfanget af social dumping,
fordi arbejdsmarkedet omfatter
28 lande med enorme forskelle
i løn- og arbejdsvilkår, regelsæt
og faglig organisering.”

Fagligt krav om veto
– Helt grundlæggende er vi tilfredse med, at det såkaldte “oprindelseslandsprincip” blev
fjernet fra servicedirektivet.
Det betyder, at udenlandske
lønmodtagere ikke kan arbejde
på deres hjemlandes løn- og arbejdsvilkår i Danmark, siger
næstformanden for LO i Danmark Tina Aurvig-Huggenberger i begejstring. Hun tager i
midlertid ikke notits af de utallige sager og problemer, fagbevægelsen har i dag med misbrug og underbetaling af østeuropæisk arbejdskraft.
I Norge stiller stadig større
dele af fagbevægelsen krav om,
at den norske regering skal
nedlægge veto, som landets
EØS-aftale med EU giver mulighed for. Kravet støttes af
seks forbund og bl.a. LO i Oslo.
Som sidstnævnte siger det i en
udtalelse: “Formålet med direktivet er at øge konkurrencen i
arbejdslivet. Det vil også øge

Farce med Nyrup & Co.
– Den fortsatte uklarhed om
fortolkningen af servicedirektivet – bl.a. på det arbejdsretslige område – kan give EF-domstolen overarbejde. Det bliver i
høj grad op til den at vurdere,
hvorvidt udenlandske serviceydere er blevet behandlet i
modstrid med EU-retten eller
ej. EF-domstolen kan komme
til at afgøre, om medlemslande
“uretmæssigt” har holdt tjenesteyderne fra at udføre deres
hverv. EF-domstolen lægger
stor vægt på principper om “ikke-diskrimination” og har stort
set altid sat det indre markeds
interesser over hensynet til ordentlige forhold på arbejdspladserne, konstaterer Ole
Krarup.
Efter parlamentets førstebehandling foretog Kommissionen og Rådet en række ændrinArtiklen fortsætter på side 3...
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Verden har brug for
et stærk nej-hold
Af Ditte Staun,
talsperson for Folkebevægelsen mod EU

undergrave det danske – og det franske, det hollandske og det tyske demokrati...

■ Vi står over for store og krævende udfordringer i
den kommende tid på flere områder. Her er blot
nogle af de mest tydelige og aktuelle eksempler
på, hvordan EU fortsætter i sit vante spor uden
megen skelen til, om befolkningerne i EU vil en
anden vej:
For det første er den danske retsundtagelse og
borgernes retssikkerhed truet af en stigende strøm
af såkaldt terror-lovgivning, som gennemføres,
uden at det seriøst undersøges, om de mere og mere opfindsomme tiltag virker efter den erklærede
hensigt. Som Cimber Airs direktør Jørgen Nielsen
skrev i Folk i Bevægelse i september, er mange af
tiltagene ikke bare uvirksomme, men også i bedste
fald absurde.
Den militære undtagelse er under stigende pres
fra fortalere for en militært ud- og oprustet union,
som kan gå i krig uden det internationale samfunds accept – altså uden FN-mandat.
Diskussionerne om en justeret EU-grundlov
kører fortsat på højt blus i EU uden hensyn til de
folkelige afvisninger og retslige indvendinger –
f.eks. ved den tyske forfatningsdomstol.
Dertil kommer konsekvenserne af vedtagelsen af
servicedirektivet, EUs insisteren på at bestemme
over indholdet i vores køleskab og i det hele taget

■ Der er med andre ord udsigt til en række store
udfordringer, som kræver det stærkest mulige hold
med størst muligt bagland. På holdets forreste
række vil vi opleve en udskiftning ved årsskiftet.
Vores parlamentariker gennem mere end 12 år
blev som bekendt udsat for en trafikulykke i
Strasbourg for et år siden. På landsmødet i oktober meddelte han, at ulykken har taget mere på
hans kræfter, end vi alle havde frygtet. Han har
derfor fra årsskiftet givet sin plads videre til Søren
Søndergaard, men Ole Krarup vil fortsat være på
holdet. Og vi har brug for flest mulige gode kort
på hånden.
Vi har fortsat et godt hold med mange gode
kræfter i forreste række. Og vi vil meget gerne have flere nye kræfter. Vi vil gerne finde frem til flere, nye folk som vil gå med – i komiteerne, i udvalgene og frem mod næste års valg til forretningsudvalget og ikke mindst valget af kandidater til
næste parlamentsvalg (2009). Det kræver en lang,
tålmodig og vedvarende indsats. Heldigvis ved vi
fra såvel meningsmålinger som fra erfaringer i
dagligdagen, at de er derude.
De kommende udfordringer skal tages aktivt
op af alle. Der er brug for, at vi alle rejser os og
spiller med – i hjemmene, på gaden, på arbejds-

Af Ib Roslund

Bemanding
i Bruxelles
■ Når Ole Krarup forlader EUparlamentet efter årsskiftet, er
det ikke kun parlamentarikeren, som er et nyt ansigt. Det
første halvår præges Folkebevægelsens sekretariat i Bruxelles af nye navne.
7. december tiltræder Maj
Rydberg i en stilling, som til

Nyt fra Parlamentet

dels svarer til den, Lars V. Pedersen forlod tidligere på året.
Hun har tidligere været praktikant i parlamentet for Ole Krarup. Dertil kommer, at den juridiske medarbejder Mette
Tonsberg går på fem måneders
barselsorlov fra begyndelsen af
februar. Barselsvikaren var ikke fundet ved redaktionens afslutning.
Maj Rydberg og barselsvikaren vil blive præsenteret nærmere i det første nummer af
Folk i Bevægelse i det nye år.

geringen og de EU-begejstrede
politikere forsvare, at Danmark skal fortsætte med at aflevere et to-cifret milliardbeløb
til svindelbutikken i Bruxelles,
når de administreres så uansvarligt? Til næste år vil Danmark miste 22 millioner kroner
hver eneste dag på EU-medlemskabet. De penge kunne vi
selv bruge bedre – lokalt og
globalt!
Budgetkontroludvalget behandlede regnskabet for 2005
og budgettet for 2007 efter redaktionens deadline.

Regnskab
ikke godkendt for
12. gang

Spil-monopol
til debat

■ For 12. år i træk kan EUs
revisorer ikke godkende unionens regnskaber. Det fremgår
af en rapport, som EU-parlamentets budgetkontroludvalg
modtog sidst i oktober. I den
forbindelse udtalte Ole Krarup, som er medlem af budgetkontroludvalget i EU-parlamentet:
– Trods alle EU-Kommissionens undskyldninger og søforklaringer er dette blot et nyt
afsnit i en fortsat skandaløs
farce om svindel, regnskabsrod
og ansvarsflugt. Med fejl i mere end to ud af fem udbetalinger, så er der ikke tale om et
lille omfang. Hvordan kan re-

■ Midt i november erklærede
EUs kommissær for indre marked og service, Charlie McCreevy, at “Kommissionen ønsker
ikke at liberalisere markedet
for spil på nogen måde, men
nærmere at sikre, at ligegyldigt hvilke regler medlemslandene har, så skal de stemme
overens med EUs lovgivning”.
Det gjorde han i en statusrapport til parlamentet i forbindelse den verserende sag om
bl.a. Danske Spils monopol på
spil. Kommissionen har tidligere truet med at trække Danmark for EF-domstolen, hvis
ikke regeringen dokumenterede, at Danske Spils monopol er

Foto: Jeffery Richt

pladserne og uddannelsesstederne, og hvor vi end er.
At vi finder – og finder sammen med – flest mulige
medspillere.
Modstanderne på den anden banehalvdel – de EUbegejstrede politikere – har sponsorforholdene mere
end i orden, mens vi må hente det meste af vores styrke hos græsrødderne. Det kræver mange former for
frivillige bidrag – økonomiske håndsrækninger, aktivist-arbejde, ud- og omdeling af materialer og lignende. Vi har brug for at fastholde og forstærke den folkelige, ukuelige kampånd fra sejrene i forbindelse med
afstemningerne om Maastricht-traktaten i 1992 og
mod ØMUen i 2000.
■ Udfordringerne er større end både EM og VM. Der
er langt, langt mere på spil end pokaler, glimmer og
ære. Verden – vores egen lokale verden i Danmark
såvel som den større globale verden – har brug for, at
vi styrker os og vinder igen. Vi har brug et stærkt og
vindende nej-hold.

i trit med EU-lovgivningen.
MEP for Venstre Karin Riis
Jørgensen tolkede McCreevys
redegørelse som et skridt på
vejen til, at Kommissionen får
brudt Danske Spils monopol og
åbnet for, at større internationale spilvirksomheder som
Ladbrokes kan komme ind på
markedet.

REACH forsinket
■ Kemikaliereformen REACH
skulle have været på dagsordenen i Strasbourg-samlingen i
november. Men på grund af uenigheder er punktet blevet udsat – indtil videre til Strasbourg-samlingen i midten af
december.

Kronprinsepar
på visit
■ I begyndelse af november
besøgte kronpris Frederik og
kronprinsesse Mary EUs institutioner i Bruxelles. Parret mødtes i den forbindelse
med repræsentanter for de
danske parlamentarikere –
herunder Ole Krarup, som fik
en snak med kronprinsen, hvis
mor er blevet undervist af Oles
far.
Som Reimer Bo konstaterede med et lille smil i TV-Avisen: “Nu ved vi, hvad der er
blevet af dronningens latinlærers søn. Han sidder i EUparlamentet.”
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Søren efterfølger
Ole ved årsskiftet
– Situationen kræver den stærkest mulige modstand, siger Ole Krarup,
som overgiver sit mandat til suppleanten af helbredsmæssige årsager
Af Ib Roslund
■ Da Folkebevægelsen mod EU
indledte sit landsmøde den 28.
oktober i år, var det lige præcis
et år siden, at organisationens
medlem af EU-parlamentet,
professor dr.jur. Ole Krarup
blev påkørt i Strasbourg, da
han cyklede hjem fra en reception i forbindelse med parlamentsarbejdet. Efter nogle måneders sygefravær vendte han
tilbage til parlamentet, hvor
han forsøgte at genoptage arbejdet som den organiserede
tværpolitiske EU-modstands
repræsentant.
– Men jeg må erkende, at de
aktuelle udfordringer fra EU er
så massive, at der må nye
kræfter til. Skaden fra ulykken
er så voldsom, at jeg ikke tør
påtage mig det store politiske
ansvar, erkendte Ole Krarup i
sin parlamentariske beretning
til de op mod 200 repræsentanter for Folkebevægelsens komiteer rundt om i landet foran sig
i salen på Tranbjerg Skole.

Søren klar fra årsskiftet
I sin beretning til landsmødet
om det parlamentariske arbejde kom Ole Krarup især ind på
spørgsmålene om, hvordan EU
i stigende grad undergraver befolkningernes retssikkerhed,
hvordan retspolitikken underlægges flertalsafgørelser og

Ajour
EU hjælper ikke dyrene
De danske virksomheder, som overtræder danske regler for dyretransporter, forsvarer sig med EUs slappere direktiv på området. Og landbrugskommissær mener ikke, der er gode chancer
for at forbedre EUs direktiv, som dyreværnsorganisationer har
samlet millioner af underskrifter imod: “Jeg ved, at det ikke er
en del af sundhedskommissær Markos Kyprianous arbejdsplan
at stille et nyt forslag”, siger Mariann Fischer Boel. Folkebevægelsen mod EU ser det argument for udmeldelse: “Danske
særregler vil altid være under pres, så længe vi er medlem af
unionen,” siger Karina Rohr Sørensen.
Kilde: Danmarks Radio 3.11.2006

Kræver garantier mod EU
Op til det hollandske parlamentsvalg den 22. november har landets udenrigsminister Bernard Bot krævet EU-grundloven ændret, så der garanteres mod EU-indblanding i alt. “Ved en fremtidig revision af traktaten kan titlen og henvisninger til det europæiske flag samt den europæiske hymne i traktatens del 1 blive
droppet”, siger udenrigsministeren blandt andet.
Kilde: Da gbladet Arbejderen 14.11.2006

Tysk ja ikke gyldigt
gradvist indfører flere og flere
dele af den EU-grundlov, som
befolkningerne i Frankrig og
Holland har afvist.
– Situationen kræver den
stærkest mulige modstand. Folkebevægelsen er i den heldige
situation, at vi har en særdeles
kompetent suppleant, som har
en bred politisk erfaring og
desuden en usædvanlig sans
for EU-modstandens udfordringer, sagde Ole Krarup med
henvisning til førstesuppleanten Søren Søndergaard, som fik
18.492 personlige stemmer ved
parlamentsvalget i 2004.
– Jeg ser frem til at være
med til at styrke modstanden
mod EUs underminering af

Udtalelse fra Folkebevægelsen mod EUs landsmøde
den 28.-29. oktober:

EU-modstanden har stadig brug
for Ole Krarup
■ Folkebevægelsens landsmøde har stor forståelse for, at Ole
Krarup fratræder sin post som EU-parlamentariker. Ole Krarup har af helbredsmæssige grunde brug for en periode med
rekreation.
Landsmødet vil dog nødigt give slip på Ole. Vi opfordrer derfor det kommende forretningsudvalg til at inddrage Ole i sit
arbejde i det omfang, som Ole finder det passende.
Vi har stadigvæk brug for dig, Ole. Din viden og dit engagement er en afgørende styrke for vort arbejde.
Landsmødet ser derfor din fratræden som en velfortjent orlov. EU-parlamentet giver ikke de folkevalgte mulighed for orlov i tilfælde af sygdom eller barsel. Det bør være en naturlig
selvfølge i et levende demokrati, men det findes ikke i EU.

velfærden, miljøet og freden –
lokalt og globalt, siger 51-årige
Søren Søndergaard, der fra årsskiftet skal fortsætte Ole Krarups arbejde i EU-parlamentet
som repræsentant for den organiserede tværpolitiske EUmodstand.

Ole fortsat med
på holdet
Forretningsudvalget blev orienteret om Ole Krarups beslutning aftenen før landsmødet.
Og allerede inden da havde medierne fundet frem til historien, så de allerede lørdag morgen kunne fortælle historien på
deres hjemmesider – ikke altid
lige velformuleret. “Ole Krarup
stopper kampen mod EU” stod
der for eksempel på Politikens
hjemmeside.
“Jeg fortsætter i Folkebevægelsen. Jeg vil skam sidde i
baggrunden og støbe kuglerne”,
udtalte 71-årige Ole Krarup efterfølgende til dagbladet Politiken. Ole Krarup fastslog også
på landsmødet, at han fortsat
vil deltage i Folkebevægelsens
arbejde og støtte Søren Søndergaard.
Landsmødet gav Ole stående
klapsalver og blomster overrakt af Ditte Staun, der fra årsskiftet bliver førstesuppleant. I
en udtalelse udtrykte landsmødet forståelse for hans beslutning og opfordrede forretningsudvalget til fortsat at inddrage
Ole i arbejdet (se andetsteds på
siden).

I 2005 sagde et flertal i det tyske parlament ja til EU-grundloven. En af parlamentets modstander, Peter Gauweiler, lagde sag
an ved den tyske forfatningsdomstol. Han vurderede, at EUgrundloven er i strid med den tyske grundlov. Forfatningsdomstolen vil ikke tage stilling til sagen, før EUs tænkepause er forbi, og et nyt udkast til EU-grundlov foreligger. Indtil da kan
Tyskland ikke endeligt godkende EU-grundloven.
Kilde: NOTAT 10.11.2006

Ønsker pris på udmeldelse
Folkebevægelsen mod EU vil have regeringen til at nedsætte en
uafhængig kommission, der skal kulegrave, hvor meget EUs
toldsatser og bureaukrati koster ulandene, de danske forbrugere
og dansk erhvervsliv. “Vi er sikre på, at der er milliarder at hente ved en dansk udmeldelse af EU”, siger Ditte Staun, talsperson for Folkebevægelsen mod EU.
Kilde: Morgenavisen Jyllands-Posten 30.10.2006

60 timers arbejdsuge?
60 timers arbejde om ugen kan blive virkeligheden i EU-landene, hvis Finland kommer igennem med sit forslag til arbejdstidsdirektivet. Ifølge Ole Krarup, medlem af EU-parlamentet for
Folkebevægelsen mod EU, risikerer det at underminere danske
aftaler og regler om arbejdstiden. Forslaget blev behandlet i Ministerrådet først i november, men der hersker fortsat så stor uenighed på området, at sagen forsinkes yderligere.
Kilde: Information 9.11.2006

Strasbourg-ture i 2007
Folkebevægelsens Rejser har også i år gennemført tre vellykkede busture til EU-parlamentet i Strasbourg med rundtur i det
franske vinland Alsace. Det gentages til næste år i april, september og november, hvor man for kun 1.950 kr. får en lille uge
med bustransport, halvpension, udflugter og møde med den nye
parlamentariker Søren Søndergaard. Se mere på
www.rejser.folkebevaegelsen.dk
Kilde: Folkebevægelsens Rejser

Kræver dødsdom omstødt
EU-parlamentariker Ole Krarup vil tage til Bagdad for at få
omstødt dødsdommen over Saddam Hussein, som han kalder
“Barbarisk straf”.
Kilde: Politiken 6.11.2006

Servicedirektivet – en katastrofe...
Vaxholmsagen for retten

...fortsat fra forsiden
ger, som gjorde direktivet lidt
værre igen. Det socialdemokratiske EU-parti PES kritiserede
dette og krævede større juridisk klarhed. Det fik de ikke.
Tværtimod endte de med at give Rådets ændringer ukritisk
opbakning ved andenbehand-

lingen, hvor stort set kun
GUE/NGL og de grønne havde
ændringsforslag (som blev
nedstemt).
– Det er pinligt, at Poul Nyrup Rasmussen og hans venner
har givet køb på krav om større
juridisk klarhed og stillet sig

tilfreds med markedskommissær McCreevys mundtlige og
juridisk værdiløse løfter. Parlamentets håndtering af sagen
har været en demokratisk farce, som demonstrerer en total
politisk afmagt, siger Ole Krarup.

9. januar starter EF-domstolen behandlingen af sagen om
svensk fagbevægelses konflikt med et lettisk lavtlønsfirma, skriver netavisen Europortalen.se. Samtidig tager domstolen den
såkaldte Vikingsag under behandling. Begge sager handler om
modsætningen mellem EUs grundlov om fri bevægelighed og
fagbevægelsens ret tilfaglige kampskridt for at sikre overenskomster. Svensk LO har bebudet, at svensk medlemskab af EU
må genovervejes, hvis fagbevægelsen taber.
Kilde: Fagbevægelsen mod Unionen 22.11.2006
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Landsmøde i billeder
Oles afgang, terrordebat, pirater og køer satte deres præg, da omkring
150 repræsentanter for Folkebevægelsens komiteer samledes på
Tranbjerg Skole ved Århus. Læs mere om Folkebevægelsens landsmøde
den 28.–29. oktober andetsteds i bladet. På Folkebevægelsens hjemmeside www.folkebevaegelsen.dk kan du bl.a. læse alle vedtagne udtalelser. Her på siden beskrives landsmødet i billeder med billedtekst:

▲

▲ ▼ OLE KRARUP – I sin parlamentsberetning meddelte Ole
Krarup, at han træder tilbage ved årsskiftet og lader sin suppleant
overtage mandatet i Bruxelles. Talsperson Ditte Staun og suppleant
Søren Søndergaard overrakte blomster og takkede Ole Krarup i ord
fra talerstolen, mens salen reagerede med klapsalver og opbakning
til en udtalelse om Ole Krarups fortsatte betydning for EU-modstanden. Fotos: Henning Mortensen.

▲ TRÆSKOPRISER

– Årets danske træskopris gik
til freds- og fremtidsforskeren
Jan Øberg, ikke mindst for
hans arbejde med at belyse EUs
militære udvikling (tv).
Årets internationale træskopris gik til det tidligere konservative medlem af det britiske
parlament Sir Richard Body,
der tidligere var føderalist, men
som forlængst har opdaget EUs
skræmmende perspektiver.
Fotos: Ib Roslund og Henning
Mortensen.

▲

STYRK MODSTANDEN

– Talsperson Karina Rohr
Sørensen fremlagde forslaget til
årsplan, som blev vedtaget.
Planen handler bl.a. om at styrke
Folkebevægelsen til at modtage
fremtidens udfordringer – herunder skaffe mindst 250 nye
medlemmer og samle 500.000
kroner ind. Foto: Ib Roslund.

▲ TERRORDEBAT – Søndag formiddag var der politisk debat om EUs retspolitik og terrorlovgivning med Ole Krarup og fredsforsker
Jan Øberg som indledere og paneldeltagere. De veloplagte taler medførte en god og spændende debat. Foto: Michael Johnson.

▲

4

UD AF EU – Organisationen
hedder stadig Folkebevægelsen
mod EU. Et ændringsforslag
til navnet blev nedstemt, selvom mange roste ønsket om at
fremhæve Folkebevægelsens
mere positive og fremadrettede værdier og visioner. Målet
er fortsat “UD AF EU”, som
der stod skåret i græskar ved
hovedindgangen i anledning af
Allehelgensaften. Foto: Ib Roslund.
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ungdomssiden
De fritgående køer og rasende pirater
Et eventyr fra Folkebevægelsens landsmøde
ste FBU kunne finde, der var
glade for EU, var en flok køer.
For så måtte vores fælles kamp
være til at vinde, da ingen danskere åbenbart synes, at det
kan være nødvendigt at fortsætte i den gale union. En gal
union. der sikrer mere fordelagtige økonomiske tilstande for
køerne og ikke verdens sultne
og fattige mennesker.
Forundringen på landsmødet

Berettet for jer af Tue Sylvest,
aktiv for FBU

▲ PIRATER OG KØER –
Folkebevægelsens Ungdom mod
EU satte liv i landsmødet med
to happenings. Først som pirater der vil give befolkningen den
skat, som Folkebevægelsen har
fundet: Den store milliard-gevinst ved udmeldelsen. Dernæst
som EU-køer, der takkede for
EUs landsbrugsstøtte, som er
betragteligt større end ulandsstøtten. Fotos: Henning Mortensen og Ib Roslund.

▲

■ Nu vil jeg fortælle jer et
eventyr, og det er ganske vist.
Der var engang en union, som
de kaldte EU. Men denne onde
galning af en union blev bekæmpet af en flok unge modstandere, kaldet Folkebevægelsens Ungdom mod EU. Og dette er deleventyret om Folkebevægelsens landsmøde. For det
samlede eventyr handler jo om
Danmarks kamp mod EUs besættelse.
Det er aldrig kedeligt, og det
skal det jo helst heller ikke
være, at blive sendt i tjeneste i
Folkebevægelsens Ungdom
mod EUs (FBU) navn. Denne
gang gik det for sig på vores
kære moderorganisations tvtransmitterede landsmøde. For
når medlemmet af EU-Parlamentet, talspersonerne, Forretningsudvalget, journalisterne
og knap 200 delegerede render
forvirrede rundt mellem hinanden og forsøger at se vigtige ud
– ja, så er det rart, at nogle bevarer det kølige overblik og
skærer de politiske dilemmaer
på en klar måde. Og denne
taknemmelige opgave måtte et
veloplagt FBU så tage på sin
kappe.
Så vi sendte køer rundt i salen, der på deres måde kunne
fortælle den “glædelige” nyhed,
at EU dagligt sender 12 kroner
til hver eneste EU-ko. Det sker
samtidig med, at en stor del af
verdens mennesker lever for

under 7 kroner om dagen, som
er FNs fattigdomsgrænse.
Køerne takkede ved at være
forsynet med løbesedler og andet godt, som de måbende delegerede og andre forvirrede
mennesker betænkeligt tog
imod. Men efter lidt diskussion
blev landmødets gæster enige
om, at det var godt, at de ene-

blev heller ikke mindre, da selv
samme landsmøde blev overfaldet af en flok vilde pirater. Her
skal det bemærkes, at de var
ikke nemme at fange på havnen i Århus, og adskillige af
FBU’erne nåede da også at blive såret og på anden måde lemlæstet, men hvad gør man ikke
for oplysningen mod EU. Pira-

terne viste sig dog siden hen
også at være helt flinke unionsmodstandere, da de hjalp de
overlevende FBU’ere med at
påvise, at EU gør det svært at
bevare velfærden. For når EU
strammer tøjlerne over for
Danmark, ja så føles det som
simpelt tyveri og pirateri ude
ved den enkelte dansker. EU
tvinger jo Danmark til at føre
en bestemt økonomisk politik,
også selvom det er ganske tåbeligt – for her gælder jo kun EUs
ideer om det Indre Marked.
Men alt i alt var det et festligt landsmøde, som FBU syntes blev lidt skæggere, da vi viste EUs tåbeligheder fra nogle
nye og sjovere vinkler. Og på
den måde så landsmødet også
et glimt af de aktioner, som
FBU har afholdt over hele landet i året, der gik. Det endegyldige bevismateriale på køerne
og piraternes aktioner landet
over og på landsmødet kan
(snart) ses på vores hjemmeside www.nejnu.dk.

PS: Alle køer og pirater blev
pænt afleveret i udklædningsskabet efter brug, hvis nogle af
I kære læsere er nervøse for deres videre skæbne. Ingen blev
udleveret til Europol og andre
slyngelinstanser inden for EU.
Og på den måde ender alle
gode eventyr med en lykkelig
slutning. Så nu mangler vi bare
afslutningen på vores fælles
eventyr. Så vi kan leve lykkeligt uden for EU til vores dages
ende.

– nu med nyt navn, grin, fest og masser af gang i unionsmodstanden

■ En flok veloplagte unge unionsmodstandere brugte lørdag
den 18. november til at sætte
hinanden stævne til vores organisations traditionsrige landsmøde.
I år var hovedtemaet for mødet, om vi skulle følge vores
norske søsterorganisations eksempel og skifte navn til det
mere mundrette navn: “Ungdom mod EU” eller vedblive
med navnet “Folkebevægelsens
Ungdom mod EU”. Forslaget
blev ivrigt diskuteret, og især
med det in mente, at det ikke
var et planlagt ungdomsoprør
over for Folkebevægelsen mod

EU, blev forslaget enstemmigt
vedtaget på mødet. Så efter
dette landsmøde genopstår den
unge unionsmodstand med
navnet: “Ungdom mod EU”.
Efter dette punkt blev regnskabet for sidste år, budgettet
for næste år samt den politiske
årsberetning (for det sidste år)
vedtaget og godkendt efter nogle interesserede, opklarende
spørgsmål.
Derfra fortsatte vi i forskellige arbejdsgrupper, der på hver
sit område udbyggede handlingsplanen for organisationens
virke det næste år. Det blev en
lang og yderst inspirerende debat om, hvilke områder der
specielt skal fokuseres på i det
næste år. Hovedelementerne

var, at vi efter nogle års hårdt
og intensivt arbejde med de
strukturer, vi har opbygget organisationen efter, skal til at
arbejde med en styrkelse af de
lokale afdelinger. Desuden skal
vi se på mulighederne for at
køre specielle temaer i vores
medlemsblad “Virus”. Det
første bliver om Retssikkerhed
og terror inden for EUs område. Foruden den spændende debat om lokalafdelinger og diverse politiske temaer enedes
vi om at give den en ordentlig
skalle med medlemshvervningen, så vi igen kan få del i
DUF-midlerne. Et beløb på cirka 300.000 kroner.
Til sidst valgte vi en politisk
ledelse på syv personer, som i

Tue Sylvest er aktiv i FBU i Odense.
Han er netop kommet tilbage efter et
halvt år i Bruxelles, men nåede lige
med på festivalen.

Rina Ronja Kari er talsperson for
FBU, hun er desuden aktiv i
København og sidder i Landsledelsen på 4. år.

Du kan altid få fat i FBU gennem
FBUs hjemmeside: www.nejnu.dk

Vi mangler
medlemmer ...

Landsmødet i Ungdom mod EU
Af Rina Ronja Kari,
talsperson for Ungdom mod EU

Ungdomssiden er FBUs faste side i
Folk i Bevægelse. Her fortæller
skiftende FBUere om aktuelle
ungdomsvinkler på EU-modstanden.

det næste år skal synliggøre
Ungdom mod EU i den kommende debat om de konsekvenser, EU-medlemskabet har for
alle os unge.
Aftenen blev som sædvanlig
afsluttet med en hyggelig middag med en enkelt øl til.
PS: Hvis nogle af jer læsere er
nervøse for, om vi nu lavede diverse tegninger af forskellige
ting, så kan man kun sige: At vi
måske burde have lavet en der
illustrerede det faktum, at på
41 ud af 46 toiletter i EU-parlamentet har man fundet rester
af kokain. Interessant faktum,
som vi sluttede vores landsmøde med at grine af – for det er
sjovt at være ung mod EU.

– så er du ung og ikke
medlem af “Ungdom mod
EU”, så skriv eller ring til
os på tlf.: 28 89 18 16,
Sigurdsgade 39A, 2200
København N, eller mail:
ungdom@folkebevaegelsen.dk! Vi skal have flere
medlemmer og på den
måde sikre os en del af
tipspengene – helt op til
300.000 kroner, som kan
bruges til at bekæmpe EU
med. Er du over 30 år, så
meld dig ind som støttemedlem – det er lige så
godt som unge medlemmer. For hvert medlem
over 30 år giver også en
andel af tipspengene. SÅ
SKYND DIG AT SKRIVE eller RINGE.
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FORRETNINGSUDVALGET
Det nye
forretningsudvalg
Ungdomstalspersonen og den
internationale udvalgsformand var topscorere
ved valget af politisk ledelse
■ Talspersonen for Folkebevægelsens Ungdom mod EU Rina Ronja Kari gentog succesen
fra sidste års landsmøde og fløj
til tops, da der blev valgt nyt
forretningsudvalg på landsmødet den 28.–29. oktober. Men
denne gang fløj formanden for
Folkebevægelsens internationale udvalg Jesper Morville
med.
Rina, Jesper og de fleste andre medlemmer af den nye ledelse sad også i den gamle ledelse. Tre medlemmer af forretningsudvalget genopstillede
dog ikke. Det var Kirsten Anet-

te Christensen, Ole B. Hansen
og Søren Søndergaard. Sidstnævnte trak sig, da Ole Krarup
meddelte sin afgang som parlamentsmedlem. Som førstesuppleant bliver Søren organisationens parlamentariker fra årsskiftet og kan så ikke vælges til
FU i følge vedtægterne (han inviteres til og deltager som regel
på møderne).
Det gav tre ledige pladser,
som nu er fyldt af Michael
Johnson, Gitte Thomsen og
Henrik V. Olsen (som suppleant). De to sidstnævnte har tidligere siddet i FU.

Fra venstre: Jens Topsøe-Jensen,
Jesper Morville, Gitte Thomsen,
Lars Østergaard Møller, Sven
Skovmand, Povl Kristensen, Ditte Staun, Rina Ronja Kari,
Hans Hansen, Kathrine Klok
Due, Karina Rohr Sørensen, Michael Johnson, Niels Eriksen,
Tue Sylvest, Thorkil Sohn, Henrik V. Olsen, Finn Herman,
Henning Mortensen og Kjeld Richter-Mikkelsen. Fraværende:
Lis Jensen, Martin Christensen,
Eva Hallum, Gustav Sieg Sørensen og Luise Hemmer Pihl.
Foto: Inger Riemann Nielsen.

118 stemmer
118 stemmer
117 stemmer
112 stemmer
109 stemmer
108 stemmer
108 stemmer
107 stemmer
107 stemmer

103 stemmer
103 stemmer
102 stemmer
98 stemmer

Robert Huhle 100 år

gelsens gamle kæmper, Robert
Huhle, Sønderborg, runder 2.
januar de 100 år.
Robert havde tidligt øje for,
hvad Danmarks indlemmelse i
EF ville føre til, og han var
med fra starten af modstanden
og blev kendt som en utrættelig
initiativtager og deltager. Modstanden har været urokkelig og
har ikke været til fals for mammon, og mange af hans gamle
partikammerater i Socialdemokratiet har fået den gamle
smeds nye våben at føle, når
Roberts pen hudflettede vendekåberne.
100 år rummer historie, ikke
mindst når man er født og har
levet i Sønderjylland. Roberts

Forretningsudvalget:

105 stemmer
105 stemmer
104 stemmer
104 stemmer

NAVNE

TIL LYKKE: En af Folkebevæ-

Her er den valgte ledelse med stemmetal, navn, fødselsår, bopælsby og profession:

far kom fra Sachsen og blev gift
på Als, hvor Robert kom til verden under tysk overherredømme og i skolen lærte om kejseren. I slutningen af 1. verdenskrig gjorde folket oprør, og den
tyske revolution bredte sig også
til Nordslesvig, og Robert har
senere skrevet en bog om “præsidenten” af “republikken” Als,
Bruno Topff.
Længe før EF/EU kom på
dagsordenen, startede Robert i
slutningen 30’erne en Andelsboligforening i Sønderborg som
den første i Sønderjylland, der
var blevet dansk efter genforeningen 1920.
Gennem årene kom Robert
som journalist og redaktør
rundt i landet og blev kendt på
flere redaktioner. Blandt modstandere optrådte Robert i “sine” blade Fra hånd til hånd og
Skelbækken under pseudonymer som Spar Bonde, Jeremias
Kaltbier og Kalkbrænder og
Filius, så man – med afdøde
Bent Briers ord – kan sige, at
det er et kollektiv, der nu fylder
100. Folkebevægelsen har for
snart længe siden hyldet fødselaren med Træskoprisen.
Roberts hukommelse fejler
ikke noget, selv om han selv begynder at klage over, at der af
og til smutter et navn, men så
råber han bare ud i luften: Kirsten, hvad var det nu han hed,

ham der fra Information. Og
Kirsten svarer prompte: Holmberg, og Robert gentager, ja
Holmberg, og fortsætter sin beretning om Outze, der elskede
at drille på en godmodig måde,
sagfører Carl Madsen, der stadig har en stor plads i Roberts
hjerte, og et utal af andre mennesker fra hukommelsens enorme persongalleri. Det føles som
om, han har kendt dem alle. Og
pludselig er tiden løbet, for
huhlerne i Rylen 8 har altid
god tid og forstår at skabe rammen for en god, munter og alvorlig snak. Nå ja, så var der lige Steincke, og så bliver man jo
nødt til også lige at høre om
Roberts indflydelse på folkepensionens indførelse osv. osv.
Så tiden går, og Robert fylder
100 år!
Kære Robert, STORT TILLYKKE og tak, fordi du ikke giver op. Vi glæder os alle til at
fejre dig.
Henrik Poulsen
■ Dagen festligholdes med en
reception tirsdag den 2. januar
mellem 10 og 14 hos Blæksprutterne, Rylen 1 (ligger på
Sundquistsgade), Sønderborg.
Efter fødselarens eget ønske
kan eventuelle gaver konverteres til bidrag til Den sønderjyske Folkebevægelse, konto
8065 – 0149901.

98 stemmer
96 stemmer
95 stemmer
81 stemmer

Rina Ronja Kari (årg. 1985, København, studerende)
Jesper Morville (årg. 1954, Charlottenlund, historiker)
Michael Johnson (årg. 1963, Allerød, murerarb.)
Ditte Staun (årg. 1976, Skive, cand.scient.pol.)
Kjeld Richter-Mikkelsen (årg. 1948, Nørresundby,
A-kasseleder)
Martin Christensen (årg. 1954, Århus, socialrådgiver)
Lis Jensen (årg. 1952, Pandrup, socialrådgiver)
Kathrine Klok Due (årg. 1976, Århus, studerende)
Karina Rohr Sørensen (årg. 1975, Østerbro, socialrådgiver)
Niels Eriksen (årg. 1968, Vanløse, gymnasielærer)
Hans Hansen (årg. 1957, Esbjerg, faglærer)
Eva Hallum (årg. 1947, Valby, socialrådgiver)
Povl Kristensen (årg. 1957, Christiansfeld, inf.medarbejder)
Henning Mortensen (årg. 1935, Espergærde)
Sven Skovmand (årg. 1936, Ørum Djurs, forfatter)
Tue Sylvest (årg. 1980, Odense, studerende)
Thorkil Sohn (årg, 1951, Husby, tidl. efterskoleforstander)
Gustav Sieg Sørensen (årg. 1951, Thy, lærer)
Lars Østergaard Møller (årg. 1954, Gladsaxe, soc.pæd.)
Luise Hemmer Pihl (årg. 1940, Mørke, forlægger)
Gitte Thomsen (1958, Nørre Sundby, sek.leder)

Suppleanter:
67 stemmer Jens Topsøe-Jensen (årg. 1938, Haslev, pens. læge)
59 stemmer Henrik V. Olsen (årg. 1968, Nørre Aaby, stenhugger)
57 stemmer Finn Hermann (årg. 1940, Frederiksberg)

FU konstitueret
Kampvalg til Styrelsen og nedsættelse af udvalg
prægede forretningsudvalgets første møde
VEJLE, 19/11-2006: Bag
tremmerne i Cafe Den Gamle
Arrest i Vejle samledes det nye
forretningsudvalg (FU) til sit
første møde tre uger efter valget på landsmødet i Århus, som
der generelt var der stor tilfredshed med.
Ved valget til Styrelsen blev
Niels Eriksen genvalgt som økonomiansvarlig. Til de øvrige fire
pladser var der (for første gang i
mange år) kampvalg, som blev
vundet af Ditte Staun, Karina
Rohr Sørensen, Povl Kristensen
og Tue Sylvest. Sven Skovmand
og Rina Ronja Kari fik lige akkurat ikke stemmer nok. Ditte
Staun og Karina Rohr Sørensen
blev i øvrigt enstemmigt genvalgt som talspersoner.
Efterfølgende var der en længere diskussion om nedsættel-

sen af udvalg – herunder hvordan man inddrager flere uden
for FU. Der blev bl.a. nedsat
fagligt udvalg, internationalt
udvalg, kampagneudvalg, komiteudvalg, økonomiudvalg, medieudvalg og IT-udvalg.
På mødet blev der kort redegjort for bemandingssituationen i Bruxelles ved årsskiftet.
Se mere om ændringerne under
Nyt fra Parlamentet på side 2.

FU-møder i 2007
Forretningsudvalget aftalte følgende møder i 2007: Lørdag den
20. januar. Lørdag-søndag den 17.18. februar. Lørdag den 14. april.
Lørdag den 9. juni. Lørdag-søndag
den 11.-12. august. Lørdag den 15.
september. Fredag den 26. oktober. Lørdag den 10. november
(konstituering af nyvalgt FU).
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KALENDEREN
SJÆLLAND

JYLLAND

Frederiksborg Amt

Randers

Møde for medlemmerne af Folkebevægelsen mod EU i Frederiksborg Amt med julehygge,
glögg og æbleskiver onsdag den
6. december kl. 19.00 i Røde
Hus, Holmegårdsvej 2 i Hillerød. På dagsordenen endvidere:
Fælles aktiviteter i amtet og beretning fra landsmødet. Alle
Folkebevægelsens medlemmer i
Frederiksborg Amt er velkomne. Vi vil være glade for forhåndstilmelding til enten 49 17
09 50 (Henning) eller 30 63 71
18 (Gerhard) senest mandag
den 4. december.

Frederikssund
Folkebevægelsen mod EU i Frederikssund-Egedal inviterer til
julekomsammen tirsdag den 5.
december kl. 19.30 hos Laila
Kristensen, Tjørnevej 10 i Frederikssund. Lars Østergaard
Møller fra Folkebevægelsen
mod EUs forretningsudvalg holder oplæg. Tilmelding og nærmere oplysning: Kontakt Jan

Vogel på telefon 47 52 94 48 eller janvogel@privat.dk

Haslev
Haslevkomiteen afholder nyt
medlemsmøde mandag den 4.
december kl. 19.30 på Haslev
Folkebibliotek, Jernbanegade
62, Haslev. På dagsordenen er
bl.a. evaluering af Folkebevægelsens netop afholdte landsmøde, fornyet drøftelse af navneændring og planlægning af nye
aktiviteter. Herefter afsluttes
med hyggeaften med både snak,
gløgg og æbleskiver. Og vi ser et
bånd med TV-udsendelsen af
landsmødet. Mød frem og deltag
i både drøftelse og hyggesnak.

Helsingør
Folkebevægelsen mod EU i Helsingør inviterer til generalforsamling tirsdag den 23. januar
kl. 19.15 i Det Blå Hus, Lundegade 17, lokale D i Helsingør.
På den reglementede dagsorden
er bl.a. valg af bestyrelse og
fremtidige aktiviteter.

Folkebevægelsen mod EUs Københavnsudvalg går i juleaktion fredag den 15. december
kl. 14–17 på Kultorvet i Københavns centrum med underholdende assistance fra Nisser mod
Unionen (Røde Horn) og Hagisax. Udover uddeling af materiale og julegodter vil der også blive taler af bl.a. Rina Ronja Kari
(talsperson for Folkebevægelsens Ungdom mod EU).

Rødovre
Møde i Rødovrekomitéen mod
EU tirsdag den 5. december kl.
19.30 og tirsdag den 16. januar
(2007) kl. 19.30 på Rødovregård, Kirkesvinget 1 i Rødovre.

Esbjerg
Folkebevægelsen mod EUs
Esbjerg-komite holder generalforsamling hos 3F Esbjerg
Transport, Nyhavnsgade 25 i
Esbjerg fredag den 9. februar
kl. 16.30 med spisning kl.
17.30.
Kl. 19.00 er der offentligt
møde med Søren Søndergaard,
der lige er kommet i EU-parlamentet for Folkebevægelsen
mod EU. Han vil fortælle om sit
nye arbejde, og hvordan han
mener det kan styrke EU-modstanden. Fra kl. 21.00 er der
fest, forrygende lotteri og mu-

sik ved lokale musikanter. Der
er fri adgang til det offentlige
møde og festen.

Ribe
Komitemøde i Folkebevægelsen mod EU i Ribe tirsdag den
12. december kl. 19.00 hos
Marie Ingvordsen, Øster Vedstedvej 60 i Øster Vedsted ved
Ribe.

Aalborg
Folkebevægelsen mod EU i
Aalborg inviterer til julestue
søndag den 10. december kl.
13–17 i lokalerne Nytorv 13B,
1. i Aalborg. Her kan man købe
gløgg, varme æbleskiver, te og
kaffe, diverse kager osv. Der vil
være et lille loppemarked, hvor
man evt. kan finde små julegaver, gran og ler til juledekorationer sælges og diverse ting og
sager fra Folkebevægelsen. So-

lidaritetsorganisationer som
Papaya, Tinku, Dansk-Cubansk Venskabsforening m.fl.
er også til stede.
Folkebevægelsen mod EU i
Aalborg inviterer til den årlige
Nytårskur lørdag den 3. februar. Der startes kl. 11–12 med
en lille “Gallup-undersøgelse”
på Grønttorvet med spørgsmålet “Er fødevarerne blevet bedre/ dårligere, siden Danmark
blev medlem af EF i 1973?”.
Kl. 14–17 er der offentligt møde på Nytorv 13B, 1. Aalborg
med temaet “EU ud af mit køleskab”. Kl. 18.00 Økologisk
fællesspisning, og kl. 19.30 ca.
underholdning ved (formodentlig) Arne Würgler.

❄

❄❄

Støt EU-modstanden
– gør det med en julegave

KØBENHAVN
Københavnsudvalget

Åbent bestyrelsesmøde i Folkebevægelsen mod EU – Komiteen for Randers og omegn
torsdag den 7. december kl.
19.00 i Randers Fritidscenter,
Vestergade 15 i Randers.

Deadline til kalenderen
i Medlemssiderne
nr. 1/07: 8. januar 2007

Valby
Folkebevægelsen mod EUs komiteer i Valby, Sydvest og Frederiksberg holder møde torsdag
den 11. januar kl. 17.00 i kantinen i Medborgerhuset på Toftegårds Plads i Valby. På dagsordenen er bl.a. planlægning af
aktiviteter.

Østerbro
Folkebevægelsen mod EU på
Østerbro inviterer til møde med
titlen ”Vil du ha’ EU ud af dit
køleskab?” mandag den 22. januar kl. 19.00 i Folkebevægelsens lokaler, Sigurdsgade
39A – tæt ved Vibenhus Runddel. Tilmelding og kontakt til
komitéen: Torben (35 42 20 50)
eller Ole (39 29 87 19).

❄

Bestil bøger hos Folkebevægelsen mod EU – eller giv et bidrag på
anden vis. Vi har brug for penge til at gøre økonomien sundest mulig
til fremtidens udfordringer
Af Poul Gerhard Kristiansen
■ EU-grundloven vil ikke ligge under juletræet i år. Så
langt er EU-lederne ikke nået
med deres genoplivningsprojekt. Men de arbejder på
sagen, så vi ved ikke, hvornår
en folkeafstemning står for
døren.
De fleste af os vil gerne
lægge noget andet under juletræet. Folkebevægelsen mod
EU har en række forslag. For
eksempel kan du bestille Sven

Skovmands “Politikens Verdenshistorie” til 300 kroner
eller hans firebinds Danmarkshistorie i ny udgave til
500 kroner – begge signeret af
forfatteren. Ud over denne
pris tillægger vi portoudgiften.
Du kan også købe en lang
række andre bøger – bl.a. af
Hanne Reintoft, Kåre Bluitgen og Carsten Graabæk,
hvoraf flere er signeret af forfatteren.
De fleste penge ved salget

af disse bøger går til Folkebevægelsen mod EU. Ring til
sekretariatet på 35 36 37 40
og bestil eller hør nærmere.
Du kan også give Folkebevægelsen mod EU en mere direkte julegave. Anskaf dig et
girokort f.eks. på et posthus.
Pengene skal indsættes på giro 2 33 77 11. Man kan desuden overføre til vores konto i
Folkesparekassen i Silkeborg
konto reg.nr. 9860 nr.
0000025100.
På forhånd tak.

Radiokalender
“Fakta om den Europæiske Union”
– på Københavnerkanalen, Nørre Alle 7,3., 2200
København N. Sender på hybrid 95,2 og på antenne
95,5 – direkte hver mandag kl.16-17.30. Genudsendelse torsdag kl.19-20.30. Tilrettelæggelse og studievært: Jan Vogel (janvogel@privat.dk)

Eudebat-redaktionen i Helsingør
Redaktionen sender hver anden torsdag i lige uger
kl. 17.00-18.00. Der sendes på Lokalradio Helsingørkanalen FM 92,8 MHz , Teledanmark Hybrid 95,2

MHz , Stofa-kabel Helsingør 94,6 MHz. Internet: http://eudebat.netfirms.com. Redaktionen beskæftiger
sig med alle aspekter af Danmarks forhold til Den
Europæiske Union. Kontakt: eudebat@hotmail.com

Station 2000
Vølundsgade 3-5, 2200 København N, har en række
EU-aktuelle udsendelser. Hver mandag sendes fra kl.
17.30 til kl. 19. Station 2000 kan høres i Københavnsområdet på FM 95,5 i luften og 95,2 på hybridnettet.

Folkets Radio i Aalborg:
Sender på følgende frekvenser: 92,2/106,5/107,4 –
Stofa 98,6/hybrid 97,3/ Nr.Tranders 102,2 MHz Der
sendes EU-magasin hver fredag kl.13-14. Studievært:
Gitte Thomsen. Hjemmeside: home6.inet.tele.dk/rafolket

Folkets Radio i København
Sender på 106,3 – 89,4 på hybridnettet. Magasin om
EU, EU-grundloven og EU-modstanden hver fredag
kl. 14-16. Ring ind kl. 15.15-16.00 på 33 88 89 89.

Skaf nye kræfter
til EU-modstanden

Sjælland
Allerød
Birkerød
Borup
Helsingør
København N
Lyngby
Stenløse

Fyn
Vissenbjerg
Svendborg

Jylland
Beder
Hadsund
Horsens
Kolding
Randers
Struer
Trige
Vejle
Viborg
Viby J

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

1
1

2
1
1
1
2
1
1

Fra landsmødet 28.-29. oktober
2006 til 15. november 2006

Nye medlemmer

Du kan også kontakte din lokale
kontaktperson eller komite (ring 35
36 37 40 og spørg hvem det er, hvis
du ikke allerede ved det) og foreslå,
at I går på gaden en time eller to en
lørdag formiddag med materialer.
Mange andre organisationer hverver
nye medlemmer på gaden – og når
halvdelen af befolkningen er EU-kritisk, så kan vi vel også. En anden
mulighed er, at spørge folk ved generalforsamlinger, møder og lignende.

22 nye medlemmer siden landsmødet – så skal vi kun
skaffe 218 mere i det kommende år

Af landssekretær
Poul Gerhard Kristiansen
■ Vi har brug for alle gode kræfter
til at møde fremtidens udfordringer i
form af ikke mindst folkeafstemninger om EU-grundlov, undtagelser eller lignende. Ønsket om et bedre alternativ end EU skal markeres med
størst mulig styrke. Derfor besluttede landsmødet den 28.-29. oktober at
Folkebevægelsen mod EU skal få
mindst 250 nye medlemmer frem til
landsmødet i 2006.
Op til og under landsmødet var
der større annoncer i Berlingske Tidende, Bornholm Tidende, Ugeavisen
Odense og Svendborg Ugeavis. Samtidig dækkede Danmarks Radio
landsmødet på en måde, som også
gav positiv opmærksomhed. Det bidrog til, at vi siden landsmødet har
fået over 60 henvendelser (ikke
mindst på Bornholm og Fyn) og 22
indmeldelser.

Nu er der brug
for din indsats
Der skal imidlertid mere end ti gange så mange nye medlemmer for at
nå målet. Det kan vi ikke gøre med
annoncer og tv-udsendelser. Det
kræver, at vi – du, jeg og alle andre i
Folkebevægelsen – gør en indsats i
det daglige såvel som ved særlige lejligheder. Der er uden tvivl potentielle medlemmer i din omgangskreds.
Og der er næppe nogen, der bliver
stødt af et høfligt spørgsmål om medlemskab og støtte til den organiserede tværpolitiske EU-modstand. Selvom vi selvfølgelig også er glade for
mere aktive medlemmer, så kræver
medlemskab ikke andet end kontingent. Det er i sig selv en rigtig god
håndsrækning.

Maskinel magasinpost
Bladnr. 42463
Folkebevægelsen mod EU
Sigurdsgade 39 A,
2200 Kbh. N.
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Jens Munch og hans ansatte har
i mange år sendt gode Skagen
Skinker som disse og andre
håndværksvarer fra den nordjyske slagterforretning til restauranter, ostehandlere og andre på
Sjælland. Men efter årsskiftet
skal han have en kostbar EU-autorisation, før skinker og pølser
må forlade Jylland.
Foto: Peter Broen
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EU-forordning truer
slagterhåndværk

tikker som Jens Munchs kun måtte
have engros-salg i nærområder af 3040 kilometers afstand. Slagternes
brancheorganisation fik dog blødt
reglernes udmøntning op, så Danmark blev opdelt i tre nærområder:
Jylland, Fyn og Sjælland. Vil man
sende varer uden for nærområdet,
kræver det en autorisation som så
dækker hele EU.
– Men det er jeg slet ikke interesseret i, siger Jens Munch. Han er frustreret og vred ved udsigten til måske
at skulle vinke farvel til fire-fem millioner kroners omsætning og fem-seks
gode slagtersvende.
– Autorisationen kræver opførelsen
af nogle sluser til op mod en halv million kroner, som jeg bestilte håndværkere til at lave i sommer. Men de har
ikke haft tid endnu, fortæller Jens
Munch. – Jeg kan slet ikke forstå det.

Det kan ikke være af hensyn til sundheden. Turen til København tager
kun 16-18 timer. Vores pølser kan
holde i tre måneder, og skinkerne kan
holde i 12 måneder.
Jens Munch spekulerer på, om ordningen er et værk af større fødevarekoncerners lobbyister. Og han har forgæves spurgt de lokale fødevaremyndigheder, om forordningen også vil
blive realiseret efter årsskiftet i de
andre EU-lande.
– Det er endnu et tydeligt eksempel på, hvordan EUs ordninger ikke
hænger sammen med den virkelige
verden i medlemslandene, siger Ditte
Staun. Hun er talsperson for Folkebevægelsen mod EU, der overvejer at
rejse sagen over for fødevareminister
Hans Chr. Schmidt, Folketingets udvalg for fødevarer, landbrug og fiskeri
og EU-Kommissionen.

Efter nytår må slagter Munch i Skagen ikke længere sende varer til kunder uden for
Jylland uden kostbar autorisation til hele EU, som han slet ikke er interesseret i
Af Ib Roslund
■ Få hundrede meter fra havnen i
Skagen ligger butikken Slagter
Munch Skagen, hvor 18 mennesker er
beskæftiget hele året rundt. De sælger håndlavede håndværksprodukter
i en noget anden klasse end varerne
fra kødindustriens fabrikker. Om
sommeren giver byens turistmylder
rigeligt med kunder til forretningen,
men om vinteren betyder engros-salg
til restauranter, osteforretninger og
lignende meget for den nødvendige
omsætning. Og en stor del af det går
østpå til Sjælland. Sådan har det
været i omkring 20 år.
Fra 1. januar er det måske slut.
For to år siden fik forretningsindehaveren Jens Munch besked om, at EU
havde indført en forordning om nærområder. Forordningen betød, at bu-

