
De allerfleste mennesker er varme til-
hængere af samarbejde. Med Brexit 
har briterne hverken sagt nej til interna-
tionalt samarbejde eller et nej til Euro-
pa, men et flertal af vælgerne ønsker, at 
det er det britiske parlament, som laver 
lovene. Ikke EU. Mange andre europæiske 
lande har også valgt alternativer.  Det er 

Ditte Staun,
medlem af Skive Byråd for 

Radikale Venstre.

Den 23. juni 2016 stemte et flertal 
af briterne for Storbritanniens udtræ-
den af EU. Brexit betyder Brexit slog 
den britiske premierminister The-
resa May hurtigt fast. Det betyder, 
at Storbritannien vil træde ud af EU 
inklusiv EU’s toldunion og det indre 
marked. I EU-modstand fra midten 
har vi stor respekt for at den britiske 
regering, og parlamentet vil respek-

tere afstemningsresultatet. I alt for 
mange EU-lande er der nærmest en 
tradition for, at regeringer forsøger 
at omgøre et EU-kritisk resultat i en 
folkeafstemning. I Danmark opleve-
de vi det i 1993 efter det danske nej 
til Maastricht-traktaten. I Irland er 
der lavet om-afstemninger om såvel 
Nice-traktaten som Lissabon-trak-
taten. I Frankrig og Nederlandene 
blev der ikke lavet en ny traktat-af-
stemning efter befolkningernes nej 
til EU-forfatningen. I stedet godkend-
te det franske og det nederlandske 
parlament Lissabon-traktaten, der i 
høj grad har det samme indhold som 
EU-forfatningen. De andre EU-landes 
regeringer og EU-eliten burde tage 
ved lære af, hvordan den britiske re-
gering optræder. Men i stedet for at 
vise respekt for en regering, der op-

træder demokratisk, er det resteren-
de EU gået sammen om aldeles ublu 
krav til Storbritannien, og EU-elitens 
retorik over for briterne kan være til 
skade for et fremtidigt samarbejde. 
Det er ikke i Danmarks interesse, at 
skabe konflikt med briterne. Målet 
må være et så tæt samarbejde med 
briterne som muligt. Danmark har en 
god relation til Storbritannien histo-
risk, politisk og økonomisk. Faktisk 
brugte EF-tilhængere i 1972 Storbri-
tanniens indtræden i EF, som et ar-
gument for dansk EF-medlemskab. 
Det skyldes ikke mindst den store 
handel, der er mellem vores lande. 
I 2016   havde Danmark et handel-
soverskud på 11,7 milliarder kroner 
i vores   handel med Storbritannien. 
Med denne avis sætter EU-modstand 
fra midten fokus på, hvordan vi fortsat 

kan samarbejde i Europa efter Brexit. 
Vi støtter et tæt partnerskab mellem 
Storbritannien og det resterende EU, 
og vi ser gerne, at Danmark afholder 
en afstemning om EU-medlemska-
bet, og at Danmark også træder ud 
af EU.  Men et farvel til EU bør aldrig 
være et farvel til internationalt sam-
arbejde. Europa og verden står over-
for mange udfordringer, der kun kan 
løses, hvis vi har et tæt internationalt 
samarbejde. Derfor bør Danmark ved 
en udtræden af EU genindtræde i 
EFTA og tage initiativ til et stærkere 
nordisk samarbejde, og en styrkelse 
af Europarådet og FN. Ja til Norden, 
Europa og verden – Nej til EU-staten. 
God læselyst.
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Ja til Norden, Europa og verden – Nej til EU-staten
Af Lave K. Broch og Lars Mollerup-Degn, 

formænd for EU-modstand fra midten  

”Vi har brug for samarbejde 
i Norden, Europa og verden. 
Men EU er til skade for de-
mokratiet, miljøet, velfær-
den og verdens fattige lan-
de. Det vil derfor være langt 
bedre, hvis Danmark udskif-
ter EU-medlemskabet med 
et medlemskab af EFTA, og 
tager initiativ til en styrkelse 
af det nordiske samarbejde 
og FN.”,

Johanne Langdal Kristiansen, 
Europa-ordfører for Retsfor-
bundet.
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Lave K. Broch Lars Mollerup-Degn

Den folkekære britiske skue-
spiller, Michael Caine, stemte 
for Brexit, og har i et interview  
med Sky News forklaret hvorfor 
han stemte nej til fortsat britisk 
EU-medlemskab.  ”Jeg stemte på 
Brexit... Jeg vil hellere være en 
fattig herre end en rig tjener... 
Det handlede ikke om racisme, 
immigranter eller noget. Det 
handlede om frihed.” 
sagde Michael Caine til Sky News 
(kilde: The Guardian den 6. april 2017).

Michael Caine: “I would rather be 
a poor master than a rich servant”

både muligt og ønskeligt at samarbejde 
i stedet for at være en del af et stadig 
mere centralistisk og udemokratisk EU. 
Derfor håber jeg, at Danmark også får en 
folkeafstemning om EU-medlemskabet.
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EU-tilhænger Knut Vollebæk, at de nor-
diske EU-lande heriblandt Danmark af 
og til kontakter Norge for at få Norge 
til at løfte sager om menneskerettig-
hederne i FN, da de nordiske EU-lan-
de selv er begrænsede af EU. I 2006 
terrorstemplede EU de tamilske tigre 
på trods af norsk modstand og selvom 
lederen af den nordiske fredstyrke, den 
svenske oberst Ulf Henricsson, havde 
advaret EU imod en terrorstempling for-
di det ville ødelægge fredsprocessen. 
EU lyttede ikke og efter terrorstemp-
lingen måtte Danmark, Finland og 
Sverige trække politi og militær ud af 
fredsmission. Norge og Island forsøgte 
i kort tid at opretholde fredsmissionen, 
men Sri Lankas regeringshær lavede 
en offensiv og over 60.000 mennesker 
mistede livet efter EU’s terrorstempling 
af De Tamilske Tigre. 

På dette tidspunkt, hvor Storbritan-
nien har indledt forhandlingerne 
med EU om at træde ud af unionen, 
er det i medierne svært at få øje på 
nogle brugbare alternativer til EU. 
Det gælder både når talen falder 
på Storbritannien og på Danmark. 
Der er imidlertid alternativer. På det 
handelsmæssige område er der et 
oplagt alternativ i frihandelsorga-
nisationen EFTA. Forkortelsen står 
for European Free Trade Associati-
on. Sammenslutningen er, udover 
allerede at være etableret og vel-
fungerende, også et alternativ, der 
er langt mere velegnet for et de-
mokratisk samfund end EU, da det 
er et mellemstatsligt samarbejde. 
Det forpligter i højere grad landene 
i forhold til de enkelte aftaler, der 
indgås. EFTA blev etableret tilbage 
i 1960 og består i dag af landende 
Norge, Schweiz, Island og Liechten-
stein. Både Storbritannien og Dan-
mark har tidligere været medlem, 
og var det indtil vores respektive 
indtræden i EF. Som sagt er EFTA 
en mellemstatslig frihandelsorga-
nistation, og har naturligvis også 
indgået aftale med EU. EFTA er 
EU’s næststørste handelspartner 
og således langtfra nogen ligegyl-
dig samarbejdspartner for EU. Et 
medlemskab af EFTA frem for EU 
vil betyde, at vi bevarer muligheden 
for at handle med EU’s medlems-
lande, samtidig med at vi får større 
mulighed for en fri og fair handel 
med lande i resten af verden, når 
vi ikke længere er stækket af EU’s 
toldmure. Uden for EU, i EFTA, vil 
hverken Storbritannien eller Dan-
mark stå alene, men vi vil kunne 
tage handelsmæssigt ansvar både 
for vor egen situation og for verden.
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EFTA 

– et frit alternativ
 af Johanne Langdal Kristiansen, 
Europaordfører for Retsforbundet

Det nor-
diske alter-
nativ 

af Jesper Morville,
formand for Frit Norden

Det første vigtige skridt i kampen 
for at få Danmark frigjort fra EU er 
at vise de mange demokratiske al-
ternativer, der er. I Danmark er vi 
privilegerede ved at have et eksi-
sterende alternativ lige for øjnene, 
som nyder bred folkelig opbakning: 
et forstærket nordisk samarbejde. 
Meningsmålinger 2014 viser sam-
stemmende, at stillet over for val-
get mellem et nordisk forbund eller 
EU-medlemskab, svarer omkring 50 
% i nordiske EU-lande – Danmark, 
Finland og Sverige - ja til den første 
løsning, mens kun omkring 30 % 
stemmer for EU. 
Det nordiske samarbejde adskil-
ler sig fra EU ved at være vokset 
op nedefra; de nordiske lande har 
hjulpet hinanden til opbyggelsen af 
velfærdssamfundet, med sikrede og 
fællesfinansierede rettigheder – i 
modsætning til EU’s neoliberalisti-
ske nedskæringspolitik. De nordiske 
lande har, før EU, skabt et fælles ar-
bejdsmarked med lige rettigheder, 
i modsætning til EU-modellen med 
dens sociale dumping. I fællesskab 
vil de nordiske lande være blandt 
verdens 20 stærkeste økonomiske 
magter. Det er et godt grundlag for 
at kunne handle og samarbejde 
med lande over hele kloden – uden 
at være medlemmer af EU. Lad os 
benytte den mulighed!

Ib Christensen, fhv. MEP & MF

Udtræden af  EU giver 
os mere frihed i FN 
Af Lave K. Broch, 1. suppleant til EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU

Vi har brug for samarbejde i verden, 
men EU begrænser i dag Danmarks 
muligheder for at agere inden for FN. 
Allerede i 1995 forhindrede EU-kom-
missionen de nordiske EU-lande i at 
være med i et fælles nordisk forslag om 
forbedringer af Basel-konventionen, 
der drejer sig om transport af affald 
fra rige til fattige lande. De nordiske 
lande ville forbedre konventionen. Men 
EU-kommissionen gav Danmark, Fin-
land og Sverige 24 timer til at trække 
sig ud af forslaget, ellers ville der blive 
en retssag ved EU-domstolen. Norge, 
som ikke er med i EU, gik dog videre 
med forslaget og fik det vedtaget i FN. 
Selv Lone Dybkjær konkluderede den-
gang, at det i denne sammenhæng var 
godt for miljøet, at Norge havde takket 
nej til EU. I 1997 bekræftede den da-
værende norske udenrigsminister og 

UK er en 
af Danmarks 

store samhandelspartne-
re, derfor er det vigtigt for os, at der 
kommer en aftale mellem UK og EU, 
der bevarer frihandelen, helst også 
UK´s deltagelse i det indre marked. 
UK´s genindtræden i EFTA og tiltræ-
den af EØS vil være ideelt, set fra et 
dansk synspunkt. Men hvis EU insi-
sterer på fri indvandring af EU-bor-
gere til UK, er det muligt, at aftalen 
mellem EU og UK snarere bliver en 
frihandelsaftale som CETA (EU-Ca-
nada aftalen).
Det for Danmark alvorligste ved Bre-
xit er tabet af den eneste stormagt i 
EU, som står på frihandelens side, 

Brexit og 
Danmark 
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og som i øvrigt er 
imod den idiotiske 
landbrugspol i t ik 
og EU-institutio-
nernes aggressive 
centralisme. For EU 

(og Danmark) betyder Brexit derfor 
mere protektionisme, mindre mar-
kedsøkonomi, mere union. I juni 
præsenteres socialunionen, der 
skal styre hele arbejdsmarkeds- og 
socialpolitikken (farvel til den dan-
ske model), og sikkerhedsunionen 
med en militær dimension er nu 
også under opbygning. Eurozonen 
skal have en finansminister, der 
styrer medlemslandenes budgetter, 
og der tales om et EU i to ”hastig-
heder”. Bemærk: Der er ingen tvivl 
om målet, kun om tempoet, i udbyg-
ningen af forbundsstaten.
Danmark er i klemme.
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Hvordan ser situation ud for britiske 
EU-modstandere fra Labour og De Grønne?
“ Brexit skal respekteres, og det 
er mit ønske, at det må føre til en 
mere demokratisk og bæredyg-
tig udvikling. Herovre i Stor-
britannien er det vanskeligt  at 
sige noget almengyldigt om den 
almindelige mening om Brexit - 
forhåbninger, skepsis og mistro 
stiger og falder med den daglige 

nyhedskarrusel. Men der er én 
ting, vi er enige om, og det er, 
at vi alle ønsker at samarbejde 
med resten af verden, inklusive 
EU, når vi er kommet ud (nogle 
Remainers siger stadig “hvis”). 
Der er også enorm forskel på 
graden det samarbejde, man 
ønsker. Uanset det endelige re-

sultat er vi stadig en del af Euro-
pa og har mange mål til fælles; 
det er klogt at blive ved med at 
være venner og lægge vægt på et 
positivt resultat af Brexit.”

Jenny Jones, 
Baroness Jones of Moulsecoomb, medlem af Overhuset for Green Party

"Den britiske folkeafstemning 
viste, at der var støtte til, at 
landene skal kunne styre deres 
egen økonomi frem for at bli-
ve styret af den udemokratiske 
Europæiske Centralbank. Jeg 
håber, at vi kommer til at se en-
den på Euroen, så landene kan 
genindføre deres egne valutaer 
med rimelige kurser. Faktisk vil 
afskaffelsen af Euroen være et 
livsvigtigt skridt mod at genop-
rette demokratiet i EU. Den har 

Kelvin Hopkins,
medlem af Underhuset for Labour 
samt medlem af det britske par-
laments Europaudvalg (European 
Scrutiny Committee).

forvoldt enorm skade på øko-
nomierne i EU-landene og har 
ført til lav og negativ vækst og 
meget høj arbejdsløshed (50%  
for unge i nogle af EUs sydlige 
medlemslande).
Der tales meget om, at Euroen 
vil blive afskaffet i løbet af nog-
le få år, så landene igen bliver i 
stand til at fastsætte fornuftige 
valutakurser. Jeg ser frem til et 
nyt og venskabeligt samarbejde 
mellem Det Forenede Kongeri-

ge og EU-landene. EU bør nå 
frem til at udgøre et løsere øko-
nomisk forhold mellem Euro-
pas lande, så de kan samarbejde 
på frivillig og gensidigt gavnlig 
måde og med bilaterale og mul-
tilaterale aftaler i de tilfælde, 
hvor det er nyttigt og passende. 
Jeg tror, at det bliver fremtiden, 
når vi er kommet igennem de 
nuværende vanskeligheder.”

Storbritannien er verdens femte 
største økonomi, og kan kaldes en 
økonomisk stormagt. Såvel Dan-
mark som EU har et handelsover-
skud i handelen med Storbritanni-
en. I 2016 havde vi i Danmark et 
handelsoverskud på 11,7 milliarder 
kroner i vores handel med briterne. 
Siden 2010 har det danske beta-
lingsbalanceoverskud over for Stor-
britannien ligget på over 10 milliar-
der kroner hvert år. Storbritannien 
er vores fjerde største eksportmar-
ked, og når briterne ikke længere 
er med i EU vil tre af Danmarks fem 
største handelspartnere ligge uden 

Danmark og EU tjener 
milliarder på handel med 

S to rb r i tann ien
for EU. De andre to af Danmarks sto-
re handelspartnere uden for EU er 

Norge og USA. EU-landene har også 
et stort handelsoverskud i handelen 
med Storbritannien og bl.a. ekspor-
terer Tyskland over 800.000 biler til 
Storbritannien om året.  I 2015 eks-
porterede Storbritannien varer og 
tjenester til det øvrige EU for en vær-
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di af 230 milliarder britiske pund. 
EU eksporterede dog varer og tjene-
ster for en værdi af 290 milliarder 
britiske pund til Storbritannien. Det 
samlede handelsoverskud for EU 
var derfor på 60 milliarder britiske 
pund i 2015. Det svarer til ca. 526 
milliarder danske kroner.  EU-lande-
ne tjener derfor stort på handelen 
med Storbritannien.  Kilder: DR, In-
formation og 
www.fullfact.org/europe/uk-eu-tra-
de/

 En svensk undersøgelse viser i øvrigt 
også, at Sverige efter at de kom med 
i EU har ændret adfærd ved afstem-
ningerne i FN’s generalforsamling. 
Nu stemmer Sverige stort set kun på 
linje med de øvrige vestlige lande. Før 
EU-medlemskabet stemte svensker-
ne stort set ligeså ofte med ulandene 
som de gjorde med de vestlige lande 
(Dagens Nyheter 5. august 2002). EU 
begrænser vores internationale udsyn. 
En udtræden af EU vil, som jeg ser det, 
give os mere frihed til at arbejde for en 
bedre verden gennem FN.
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Udtræden af  EU giver 
os mere frihed i FN 
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Støttet af Nævnet for Fremme af 
Debat og Oplysning om Europa

Vi siger ja til internationalt samarbejde og nej til EU!
På hjemmesiden www.eumodstandframidten.dk kan du finde citater om Brexit fra disse EU-modstandere.

Ditte Staun
medlem af Skive Byråd for 

Radikale Venstre.

Lave K. Broch
1. suppleant til EU-par-

lamentet for Folkebevæ-
gelsen mod EU og radikal 

Jakob Buhl
medlem af EU-modstand 

fra midten

 Poul Gerhard Kristiansen
politisk ordfører og medlem 
af landsledelsen i Retsfor-

bundet.

Jesper Morville, 
bestyrelsesmedlem,

EU-modstand fra mid-
ten – et nyt midteroprør.

Kathrine Kleveland, 
leder Nei til EU

(Norge)

Det var fantastisk å være invitert til 
London valgnatten i juni i fjor, og opple-
ve at britene virkelig valgte å forlate EU. 
Der traff vi også danske allierte.
EU trengte denne vekkeren fra et Euro-
pa med stadig økende EU-skepsis. EU 
må ta på alvor at flere og flere europe-
ere ikke vil ha en sterkere union. EU 
feirer 60 år i år, Nei til EU deltar ikke i 
den feiringen.
Demokrati, folkestyre og solidaritet er 
hedersord vi trakk fram når britiske 
medier spurte Nei til EU hvordan det er 
å være utenfor EU. 
NÅ følger Nei til EU den britiske utmel-
dingen nøye. De vil få sine avtaler. Vi 
oppfordrer den norske regjeringen til å 
se muligheter for en fornyet handelsav-
tale i stedet for EØS-avtalen som vi vil 
bli kvitt.
 
Vi hilser danske venner, look to Britain, 
det er mulig å forlate EU!

Hilsen fra Nei til EU: 

Look to Britain

Bliv medlem af et nyt midteroprør!
Du er meget velkommen som medlem af 
EU-modstand fra midten - et nyt midteroprør. 
Det koster 100 kr. pr år. 
Der kan indbetales på 
reg.nr. 9570 og kontonummer 11806368. 
MobilePay 21 53 41 13. 
Bidrag er også meget velkomne. 
På hjemmesiden 
www.eumodstandframidten.dk kan du finde 
vores grundlag. 

Leif Kajberg
medlem af bestyrelsen i 
EU-modstand for midten 

- et nyt midteroprør.

 Niels M. Uldall
medlem af bestyrelsen i 
EU-modstand for midten 

- et nyt midteroprør.

Luise Hemmer Pihl, 
bestyrelsesmedlem i 

EU-modstand fra midten - 
et nyt midteroprør 

Stortingskandidat 
Senterpartiet (Norge) 

Kjære venner!
Britenes beslutning om å forlate EU gir 
nye muligheter som må gripes. Det gir 
inspirasjon og fremtidshåp både for 
dere som vil ut av EU og vi som vil ut av 
EØS. I fellesskap kan vi bidra til å bygge 
et nytt samarbeid mellom selvstendi-
ge land i Europa - fri fra overstyring fra 
Brussel.
Storbritannia, Danmark og Norge var 
blant landene som i sin tid etablerte 
EFTA-samarbeidet som et alternativ til 
Fellesmarkedet. Siden 1966 har man i 
EFTA hatt tollfri handel med industriva-
rer og EFTA har i dag et nettverk av han-
delsavtaler med 40 land og områder i 
verden. Dette samarbeidet kan nå gis 
ytterligere kraft og vitalitet. Senterpar-
tiet mener Norge nå må invitere tilba-
ke Storbritannia til EFTA, og vår dør må 
selvsagt også stå åpen for Danmark og 
andre land som ønsker å gå ut av EU.

Hilsen fra Sigbjørn Gjelsvik
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