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Enhedslisten stillede for første gang 
op til EU-Parlamentet ved valget i 
maj, blandt andet ud fra en vurde-
ring om, at den kunne trække stem-
mer fra SF, men det lykkedes ikke. 
Tværtimod gik SF frem. Enhedsli-
sten fik næsten alle sine stemmer fra 
Folkebevægelsens tidligere vælgere. 
Dette til trods for at Folkebevægel-
sens spidskandidat også var medlem 
af Enhedslisten. Resultatet blev, at 
Enhedslisten tog Folkebevægelsens 
mandat i EU-Parlamentet, fordi det 
fælles valgforbund kun fik 1 mandat, 
og det gik til Enhedslisten, fordi den 
blev størst.

Der har været en del tegn på, at En-
hedslisten er ved at bevæge sig væk 
fra den konsekvente EU-modstand. 
Det blev bekræftet på dens årsmøde 
i oktober, hvor der blev lagt op til, at 
der skal laves et nyt EU-program.

Vi er mange, der frygter, at Enheds-
listens beslutning om at opstille er 
starten på en proces, hvor partiet for-
lader EU-modstanden, lige som det 
skete i mit gamle parti, SF. Det, der 
er sket indtil nu, ligner til forveksling 
det, der skete i SF i 90´erne.

Hvis det kommer til at holde stik, så 
vil Enhedslisten til næste EU-Parla-
mentsvalg ikke være et modstander-
parti. Derfor er der risiko for, at der til 
næste valg i 2024 ikke er en eneste 
liste med EU- modstandere.

Den kommende tid må vise, om disse 
dystre perspektiver bliver en realitet. 

Såfremt det er sådan, det ender, skal 
Folkebevægelsen kraftigt overveje at 
genopstille til næste EU-Parlaments-
valg, selv om det vil være en kæm-
peopgave at samle det nødvendige 
antal vælgererklæringer.

Det vi kræve en kraftig styrkelse af 
Folkebevægelsen.

Organisatorisk skal man forlade prin-
cippet om, at bevægelsen består af 
lokalkomiteer. Cirka halvdelen af dem 
eksisterer kun på papiret, ikke i virke-
ligheden. Bevægelsen skal i stedet for 
oprette en række effektive afdelinger, 
hvor medlemmerne kan være aktive 
og føle, at der sker noget lokalt.

Økonomisk skal bevægelsen ikke kun 
satse på kontingentindtægter og ind-
samlinger blandet medlemmerne. For 
at få en stærk økonomi, hvor der er 
råd til at have ansatte, skal der også 
hentes midler i forskellige puljer og 
ved moderne indsamlingsmetoder 
gennem for eksempel sociale medier. 
Det vil være oplagt at se på, hvor-
dan blandt andet organisationer som 
DEO og Europabevægelsen skaffer 
sig penge.

Kommunikationsmæssigt skal der 
vælges en person, der tegner be-
vægelsen i offentligheden. Det må 
gerne være en markant personlig-
hed, der i forvejen er kendt i of-
fentligheden.
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Du sidder nu med blad nr. 92 i hånden. 

Der indkaldes til Landsmøde søndag den 10. 
november 2019 på Askov Højskole. Se omta-
len andetsteds i bladet. Tilmelding kan ske på 
mail lona.friborg@gmail.com eller tlf. 7566 7383.   
Bemærk, at indkaldelsen også var med i blad nr. 
91 og således ER rettidig.

Vi håber, at du stadig vil støtte sagen og betale 
kr. 150,00 i kontingent, hvis du ikke har betalt i 
forbindelse med forrige blad. Eller et beløb efter 
eget valg.  

Der kan overføres til reg. nr. 1551 konto nr. 973 
3310. På forhånd tak for alle bidrag.

Velkommen til Landsmødet

Lona Friborg
landskasserer

” ”

Det er tilladt at citere fra bladet på betingelse 
af at Nødvendigt Forum angives som kilde. 

Artiklerne er udtryk for forfatternes holdninger 
og derfor ikke nødvendigvis identiske med 
foreningens holdninger.
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Efter EU-parlamentsvalget i foråret, 
hvor Folkebevægelsen mod EU mi-
stede sit mandat i EU-parlamentet 
og det EU-kritiske Dansk Folkeparti 
gik kraftigt tilbage, var det de fleste 
kommentatorers og mediers mening, 
at nu er det slut med EU-modstand i 
Danmark. Jeg tror, de tager fejl.

Der er mange forklaringer på EU-
parlamentsvalgets resultat. Men det 
er IKKE en af forklaringerne, at dan-
skernes skepsis og modstand mod 
EU er forsvundet. Den er der som en 
stabil understrøm og den har vist sig 
synligt de tre gange, vi har stemt nej 
til afgivelse af selvstændighed, senest 
i 2015. Danskerne ved godt, at det er 
disse afstemninger, der betyder noget 
– og ikke så meget parlamentsval-
gene. Og man behøver ikke at være 
professor i matematik, for at regne ud, 
at tusindvis af venstrefolk, konserva-
tive og socialdemokrater har stemt nej.

Mange i den del af befolkningen, 
der har sikret os de tre ”nejer” hå-
ber derfor, at bestræbelserne på at 
reformere EU indefra, vil lykkes. Selv 
om de hidtil er endt på samme måde 
som det endte for musen, der lod sig 
æde af katten for at reformere den 
indefra, så har denne store del af 
danskerne altså stadig troen på, at 
det alligevel nok skal lykkes at ændre 
EU fra at være en politisk union til at 
være et praktisk samarbejde. Hvad 
jeg i grunden også selv håber, men 
desværre ikke tror.

Der er nemlig en stor risiko for, at 
EU´s ”udvikling” mod en stadig mere 
omfattende union på bekostning af 
landets selvstændighed og folkesty-
ret fortsætter uanfægtet som hidtil, 
indtil vi nærmer os ”udviklingens” 
logiske slutpunkt, Danmarks nedlæg-
gelse som nationalstat. Og i så fald 
må vi forvente, at troen på reformer 
falmer og der kommer et folkekrav 
om et endeligt ”NEJ til unionen”. En 
udvikling, der også vil fremmes, når 
og hvis Storbritanniens succes uden-
for EU bliver åbenbar. 

Folkebevægelsen mod EU er den 
største bevægelse, der repræsen-
terer et nej til EU. Alligevel har be-
vægelsen ikke formået at samle de 
mange modstandere og kritikere af 
EU, som findes andre steder end på 
venstrefløjen. 

Derfor står Folkebevægelsen mod EU 
overfor nogle afgørende udfordringer, 
hvis den skal være den bevægelse, 
som favner alle EU-modstandere og 
som – når og hvis tiden kommer, hvor 
understrømmen bryder frem til over-
fladen – kan være det ”selvstændig-
hedsråd”, der skal give mund, mæle 
og handlekraft til vores ”Danexit”. Fol-
kebevægelsen må satse på bredde 
og frisind, fordi EU-modstanden er 
for alle danskere uanset køn, race, 
politisk holdning, religion, seksuel 
orientering, erhverv, alder, bopæl, 
social status osv. 

Selv om nogle nok vil mene, måske 
med rette, at vores lille forening Nød-
vendigt Forum, i højere grad en Fol-
kebevægelsen formår at give plads 
til alle – så er problemet jo vores li-
denhed og svage kræfter.
 
Fremtiden vil vise, om det bliver den 
ene eller den anden eller en helt tredje 
bevægelse, der bliver ”situationens 
generalstab”, hvis og når slaget om 
Danmarks forhold til EU skal tages. 

Indtil videre er det min opfattelse, at 
vi skal bevare Nødvendigt Forum, i al 
fald så længe det er uafklaret, om der 
kommer andre og stærkere spillere, 
der i frisind kan favne bredt i kam-
pen for Danmarks selvstændighed 
og folkestyret.

Er EU-modstanden død?
Af Thorkil Sohn
Medlem af Nødvendigt Forums styrelse. 

KÆRE LÆSER AF NØDVENDIGT FORUMS BLAD NR. 92.

Dette blad er bl.a. udsendt for at minde om landsmødet 
d. 10. nov. 2019. Derfor er det i miniformat. Der er dog 
blevet plads til at par små artikler, som beskæftiger sig 
med EU-modstanden ovenpå det EU-parlamentsvalg 
i maj, som af mange tolkedes som en stor sejr for EU-
systemet. Vi er dog af den opfattelse, at der stadig er 

en fremtid for EU-modstanden. Eller – sagt på en anden 
måde – at det endnu ikke er for sent at forsvare vores 
selvstændighed og folkestyret. 

Med venlig hilsen 
Redaktionen. 
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Nødvendigt Forum
Ribersgade 2, 3. tv.
8700 Horsens

PROGRAM
Velkomst og indledning v/Christian Munch

Derefter foredrag v/ direktør Aage Staun, der er medlem af Folkebevægelsen mod EU’s landsledelse:  
”Hvordan kan EU-modstanden styrkes?”

Efter foredraget er der fælles kaffebord – pris kr. 50,-

Vi slutter med den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning v/Christian Munch
4.  Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse
5. Valg af styrelsesmedlemmer og suppleanter.
   Af nuværende styrelsesmedlemmer er følgende på valg:
 - Niels Holger Hansen
 - Christian Munch
 - Helge Rørtoft-Madsen
  Forslag til kandidater til styrelsen skal indsendes senest 1 uge før Landsmødet til kasserer  

Lona Friborg på mail: Lona.friborg@gmail.com eller tlf. 7566 7383.
6. Valg af revisor:  Der er ikke længere lovkrav om, at foreninger skal have en revisor.
7. Eventuelt

Nødvendigt Forums Landsmøde
Askov Højskole - Maltvej 1, Askov, 6600 Vejen

Søndag den 10. november 2019 kl. 14.00 – ca. 17.00

BERIGTIGELSE

I blad nr. 91 maj 2019 skrev vi, at 3 medlemmer af Nødvendigt Forum var opstillet til EP-valget 
den 26. maj 2019. Der var faktisk 4 opstillet – nemlig Jørgen Grøn, Mette Langdal, Thorkil Sohn 
og Hedvig Vestergaard. Vi beklager fejlen.

Med venlig hilsen
Redaktionen. !
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