
Frihedslisten siger nej til afskaffelse af EU
forsvarsforbeholdet/suverænitetsafgivelse

Nej til dansk suverænitetsafgivelse, Ja til at gentænke hvad Danmark er!

Kort resumé af projektet
(maks. 500 tegn inkl. mellemrum)
Debatten om EU forsvarsforbehold har hidtil manglet fokus på afgivelse af suverænitet til
EU. For at sikre oplyste vælgere på valgdagen vil Frihedslisten i løbet af maj måned
gennemføre et oplysningsprojekt som indebærer en anbefaling af et nej til at afskaffe
forsvarsforbeholdet, samt åbner for dialog om grundlovsændringer og evt en ny forfatning for
Danmark. Inden der afgives mere suverænitet bør der fx nedsættes en forfatningsdomstol
for at komme til bunds i EU- og nationalstats-debatten.

Projektbeskrivelse
(maks. 2000 tegn inkl. mellemrum)
Projektet “Nej til dansk suverænitetsafgivelse” handler om afgivelse af dansk suverænitet.
Uanset de ‘bløde’ garantier om det modsatte. Frankrig og Tyskland, er fx meget tydelige
omkring at de meget gerne vil have en stående EU hær

Ved en evt. afskaffelse af forsvarsforbeholdet, vil Danmark - ligesom de andre EU lande -
blive en del af en, formodentligt, snarligt kommende EU hær. Dermed vil våbenføre
danskere og dansk militær materiel komme under EU fælles kommando og afgivelse af
central militær suverænitet, vil hermed være en realitet.

Danmarks indtrædelse i EF i 1973 blev gjort med baggrund i Grundlovens § 20. En mindre
afgivelse af suverænitet til et handelssamarbejde er blevet til medlemskab af en union, ved
at skære et lille stykke af spegepølsen over en længere periode. Man kan nu med rette stille
spørgsmålet om Danmark overhovedet er en suveræn stat?

Dette projekt skal være med til at få danskerne til at forstå konsekvenserne for
nationalstaten af, at afskaffe forbeholdet, og skabe en ny debat platform som ikke for
nærværende er til stede i det politiske landskab. En platform, hvor det ikke er tabu at
debattere om vores demokrati skal nytænkes, fx gennem en grundlovsændring.

Når der åbnes for så vide rammer, vil det appellere til unge mennesker, som har svært ved
at forstå logikken i alle de beslutninger som ‘de gamle’ allerede har truffet for landet.

Med en åbning af forfatningsspørgsmålet kan de unge være med til at definere hvad
Danmark i fremtiden skal være, hvilket giver mulighed for større aktivering af unge
segmentet.

Egenfinansiering:
- Heldagsarrangementets omkostninger i alt er budgetteret til DKK 79.518, hvor DKK

9.518 er egenfinansiering fra Frihedslisten.
- Husstandsomdelingen af de trykte pjecer vil foregå ved at Frihedslistens egne

medlemmer vil omdele lokalt i det område hvor de er boende. Egenfinansieringen er
180.000 kr for uddeling til 300.000 husstande (200 stk i timen á 120 kr i timen).


