Skriftlig beretning EU- udvalget
2018-2019
3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes fagforening 2019-2020
EU- Parlamentsvalget
EU- oplysningsarbejdet og modstanden er ikke død, men fik en ordentlig én på trynen ved dette
valg til EU-parlamentet. Folkebevægelsen mod EU røg ud af EU-parlamentet, hvor den har været
siden det første direkte valg til parlamentet i 1979.
3,7 procent af vælgerne satte kryds ved Folkebevægelsen mod EU. Det er mere end en halvering i
forhold til sidste valg i 2014, hvor Folkebevægelsen fik 8,1 procent.
Kunne det være gået værre? Nej det kan man ikke sige denne gang. Alt hvad der kunne gå galt, gik
galt.
•
•
•
•

Enhedslisten, der stiller op til parlamentsvalget for første gang og dermed udfordrer
enhedsarbejdet med Folkebevægelsen.
Et uafklaret Brexit i Storbritannien.
En kæmpe klimabevægelse, hvor EU ses som et redskab.
Et Folketingsvalg, afholdes stort set oven i parlamentsvalget.

Mundfulden blev for stor.
De fleste af årsagerne var uden for Folkebevægelsens kontrol og påvirkningsmulighed. Men vi tabte
også fordi vi ikke var stærke nok til at overvinde de forhindringer vi mødte.
Folkebevægelsens fremtid.
Folkebevægelsen mod EU afholdt sit årlige landsmøde i oktober i 2019, hvor vi vedtog en plan for
fremtiden. Der er ingen tvivl om, at der er en klar tro på, at der forsat er en meget stor EU-modstand
og skepsis i befolkningen. Men posen skal rystes. Derfor:
-

Ledelsen er blevet slanket uden at der er skåret ned på bredden
Alle ansatte blev fyret
Nye – men færre kom til (lige nu 1,4 ansat.)

Meget afhænger af den økonomi vi kan sikre. For at Folkebevægelsen igen skal være
opstillingsberettiget og sikre os et talerør i medierne og ved kommende folkeafstemninger, skal der
skaffes over 70.000 stillere. Dette bliver et stort stykke arbejde når beslutningen tages, men det vil
også være med til at fastholde at Folkebevægelsen forbliver en folkebevægelse. Forbindelsen til
fagbevægelsen skal fastholdes og udbygges. Der skal bedre fat i Ngo’er, miljøbevægelser m.m., så
også de opdager at EU er en del af problemet.
Hvad laver vi ellers i BJMFs – EU- udvalg?
Vi har et velfungerende udvalg, der arbejder tæt sammen med det faglige udvalg i Folkebevægelsen
mod EU. Vi arbejder løbende med at forbedre strukturen i udvalget. Vi afholder 8 til 10 møder
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årligt, hvilket kan være mange for aktive i klubberne, så vi forsøger at dele op i udvalgsmøder og
arbejdsmøder. Alle møder er fortsat åbne, og der kommer heldigvis nye til i arbejdet.
Møder
Der har været 10 ordinære møder i udvalget samt 2 faglige koordineringsmøder på landsplan.
Herudover er der afholdt 2 offentlige møder; første møde var et EU-valgmøde og det andet
handlede om EU's indflydelse på faglige rettigheder og om bladet ”Faglig EU- debat”.
Faglig EU Debat
Vi bakker op om og arbejder med bladet ”Faglig EU Debat”, som Folkebevægelsen mod EU
udgiver. Det er en af de måder vi får vores synspunkter ud på og skaber kontakt til folk om det
faglige. Bladet bliver taget godt imod, er læseværdigt og noget der derfor prioriteres i vores arbejde.
Det udkommer nu 2 gange årligt mod mindst 4 gange årligt før (økonomi). En del fagforeninger
bestiller flere og deler det ud til tillidsrepræsentanter. Det bliver delt ud i fagforeninger, på
kongresser, faglige konferencer, 1.maj m.m. Der arbejdes fortsat på at det også udkommer digitalt.
Folkebevægelsens landsmøde 2019
Vi deltog også på Folkebevægelsens landsmøde. hvor EU-valget og fremtidens arbejde fyldte
meget. På trods af det for EU-modstanden dårlige valg til Europa, var det et positivt og et
optimistisk landsmøde. Det er det største Landsmøde. vi har haft i mange år.
Landsmødet afspejlede en vilje i Folkebevægelsen til at forsætte kampen på trods af nederlaget. Det
var glædeligt, at der var nye klubber og folk med fra BJMF. Der blev lagt gode sten for det
kommende arbejde, men det bliver ikke nemt med ringe økonomi og meget færre ansatte.
Vi skal være garanten for at det faglige arbejde ikke kun fastholdes, men også styrkes såvel
nationalt som internationalt. Undertegnede er blevet ansvarlig for det faglige arbejde i
Folkebevægelsen. Jeg takker for et spændende år, og ser frem til et nyt med gode opgaver.
Der er også plads til dig. Ses vi?
På EU-Udvalgets vegne.
Kim W. Bilfeldt EU-Udvalget.
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