
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. maj 2022  
3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening 

 

Forslag til bevilling stillet på generalforsamling i 3F BJMF 2022 

Fagforeningen bevilger kr. 25.000 til Folkebevægelsen mod EU’s økonomiske 

indsamling.  

 

Midlerne skal være med til at sikre oplysning om EU's angreb på fagbevægelsen og 

vores tilkæmpede rettigheder samt understøtte Folkebevægelsens forsatte eksistens.  

Pengene skal ligeledes sikre at Faglig EU-Debat forsat kan udkomme og afsløre EU's 

indflydelse på overenskomster og angreb på velfærden. 

Begrundelse: 

1. Folkebevægelsen mod EU er i gang med at indsamle underskrifter, så de igen 
kan opstille til EU-parlamentet til valget i 2024. Til dette skal der indsamles 
72.000 underskrifter /stillere, hvilket er en stor og vanvittig udemokratisk 

opgave. I andre EU-lande kræves der væsentlig færre antal stillere; i nogle 
lande 5.000, men i vores lille land kræves altså 72.000 for at få den 

demokratiske mulighed at stille op til Parlamentet. Hjælp Folkebevægelsen: Bak 
op.  

 

2. Lige nu er der valgkamp om at få mere eller mindre EU. Den 1. juni skal vi 
stemme om vi skal beholde forsvarsforbeholdet eller vi skal sige ja til at deltage 

i EU-oprustning Folkebevægelsen siger Nej til oprustning og til mere EU. 
Milliarder til EU-militær sikrer ikke fred, velfærd og selvstændighed til nogen i 
denne verden. Det gavner kun dem der tjener på oprustning og undertrykkelse. 

Det bliver velfærden og danske lønarbejdere der kommer til at betale for øget 
oprustning. Folkebevægelsen har ingen pengetank, så de lever af indsamlede 

midler, altså din og min støtte. 
 

3. I år har Folkebevægelsen mod EU eksisteret i 50 år. EU har i de 50 år ikke 

forbedret arbejdsforholdene og velfærden hverken i andre lande eller 
herhjemme. Tværtimod ser vi en generation vokse op med færre rettigheder 
end deres forældre. Det gælder ikke mindst de unge, der arbejder i usikre jobs. 

Det er skadeligt for demokratiet og for fagbevægelsen. EU-præger vores 
hverdag, og hver dag ser vi, hvordan EU forringer den sociale sikring overalt i 

medlemslandene. De angriber tilkæmpede rettigheder og forringer løn og 
arbejdsforhold for såvel private som offentligt ansatte.  

 

Det er tydeligt, at når der opstår en konflikt imellem faglige og sociale rettigheder på 

den ene side og det indre markeds krav om kapitalens, arbejdskraftens og 

tjenesteydelsernes frie bevægelighed på den anden side, så tvinges de faglige og 

sociale rettigheder til at vige. 

 

Folkebevægelsen var de eneste repræsentanter fra Danmark, der i EU-parlamentet 

arbejdede konsekvent for at komme ud af EU. Det skal sikres at Folkebevægelsen 

igen kommer ned i Parlamentet, og kan arbejde for at Danmark kommer ud - helt ud. 

 

Forslagsstiller: På vegne af BJMF's EU-udvalg, Kim W. Bilfeldt  

 


