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Indkaldelse til årsmøde
EU-modstandernes Lytter- og Fjernseerforbund afholder årsmøde i henhold til vedtægterne.
Lørdag den 17. marts 2012 kl. 13:00 i Folkebevægelsens
lokaler,
Tordenskjoldsgade 21, st.th.,
1055 København K.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Styrelsens beretning
3. Kassererens beretning
4. Indkomne forslag
5. Valg:
Styrelsen, følgende medlemmer er på valg
- Peter Fuglsang, formand
- Ulla Nielsen, kasserer
- Else Toft Jensen, sekretær
- Carl Rosschou, webmaster
Suppleanter
- Elin Søborg
- Peter Kim Holt
- Revisor
- Revisorsuppleant
6. Eventuelt

Oplæg
kl. 15:00 holder Jesper Morvil fra Folkebevægelsens
Landsledelse et aktuelt oplæg om situationen og opgaverne for EU-modstanden lige nu.

Folkeafstemning om finanspagt
Justitsministeriets jurister mener ikke, at
dansk deltagelse i Finanspagten medfører
afgivelse af suverænitet. Derfor mener de ikke, at der behov for en folkeafstemning efter
Grundlovens bestemmelser. Men der er tale
om en aftale, som binder regeringerne, også
den danske, til at føre en borgerlig finanspolitik, der ikke giver muligheder for at tage
hensyn til beskæftigelse og velfærd, men
udelukkende til underskud på finansloven.
Både Folkebevægelsen og de EU-kristiske
partier i Folketinget kræver at befolkningen
bliver hørt.
”Det var på ingen måde en overraskelse, at
Justitsministeriet nåede til samme konklusion som regeringen. Det har de gjort i alt fra
Tvind-sagen til Lissabon-traktaten, hvor der
nu kører en sag ved danske domstole” udtaler
Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU.
”Det er dog helt uholdbart, at regeringen
på den ene side siger, at denne traktat er af
helt afgørende betydning for EU, men at
man på den anden side, når det drejer sig om
folkeafstemning, siger at den ikke har nogen
betydning”, tilføjer Søren Søndergaard.
”Folkebevægelsen mod EU afviser at gøre
juristeri til afgørende for, om der skal være
en folkeafstemning. En politisk aftale kan
være ligeså bindende som en juridisk. Dette
er en bindende aftale, og derfor kræver vi
Euro-traktaten sendt til folkeafstemning, og
vi opfordrer alle til at støtte vores underskriftsindsamling for en folkeafstemning” siger
Søren Søndergaard.
Både Enhedslisten og Dansk Folkeparti
mener, at justitsministeriets konklusion reelt
var skrevet på forhånd. Juristerne har haft en

bunden opgave, som de har løst sådan som
regeringen ønskede den løst. Men begge partier mener, at den danske befolkning har krav
på at blive hørt gennem en folkeafstemning.
Den holdning deler Liberal Alliances, som
kalder det "at snige noget ind ad bagdøren"
hos den danske befolkning, hvis ikke man
gennemfører en afstemning.

Alle gode gange tre for Irland
Den irske premierminister meddelte den 28.
februar, at landets tilslutning til Finanstrakten skal sendes til folkeafstemning til sommer.
Det er ikke med den irske regerings gode
vilje, at befolkningen nu skal høres inden
tilslutningen til Euro Pagten. Det skyldes
kun, at den irske forfatning kræver folkeafstemninger, før regeringen kan binde sig til så
voldsomme forpligtelser som finanspagten.
Eller også er det irske justitministerium ikke
så kreativt som det danske.
Det bliver tredje gang irerne kan stikke en
kæp i hjulet for Unionen. To gange tidligere
har irerne stemt om traktatændringer - sidst
om Lissabontraktaten, hvor det blev til et nej
i første omgang. Men som vi også har oplevet
det herhjemme: Regeringen gav befolkningen
en chance til, og ved den anden folkeafstemning vandt ja-siden.
Men Irerne kunne have stukket en kæp
hjulet på Unionen, hvis de havde stået fast på
deres nej. For de tidligere traktatændringer
krævede vedtagelse i alle medlemslænde.
Finanspagten har en anden karakter. Både
England og Tjekkiet har valgt at stå udenfor.
Og derfor har EU også valgt at det ikke nødvendigt, at alle lande denne gang ratificerer
aftalen.

Farvel til Puclic Service råd?
Nu må Folketinget sikre reelt fokus på Public Service - Afskedshilsen fra Det Ny Public
Serviceråd
Da Det Ny Public Serviceråd den 21. november holdt jubilæumskonference på Christiansborg skete det med en skarp opfordring
til politikerne om at tage emnet alvorligt.
Det Ny Public Serviceråd blev dannet på frivillig basis for ti år siden, da den
daværende regering nedlagde det officielle
råd. Det alternative råd har opnået både
høringsberettigelse, deltaget i dialogmøder
sammen med lytter-seerorganisationerne og
har afholdt flere vigtige høringer og konferencer. Men nu stopper den frivillige indsats.
Ikke fordi ytringsfriheden har fået det bedre,
men fordi problemerne er blevet så omfattende at det kræver større muskler.
”Det har været lidt af en falliterklæring,
at så vigtigt et emne for det danske demokrati har været overladt fuldstændig til
tilfældige kræfters indsats. Politikerne har
ganske enkelt for let kunne lukke øjnene for
udfordringerne. I løbet af de ti år har vores
medieudbud ændret sig helt utroligt. I dag
har de traditionelle medier svært ved overhovedet at tiltrække de unge. Det gælder både
de skriftlige medier som aviser og magasiner.
Og det gælder også de elektroniske medier.
Selv radioens flagskib P3 mærker den virkelighed. Og dermed mister vores samfund en
meget vigtig og central del af public servicetanken. Derfor er det på høje tid, at politikerne igen sætter Public Service på den offentlige officielle dagsorden,” udtalte rådets
formand, multikunstneren Bjørn Nørgaard,
ved konferencen.
- Det Ny Public Serviceråd peger på, at et
centralt led i public service er at styrke dansk

sprog og kultur, herunder fremme bevidstheden om den mangfoldighed af identiteter
og livsformer som Danmark rummer. Derudover skal public service sikre den bredest
mulig dækning af internationale forhold med
kulturimpulser fra forskellige dele af verden,
der kan øge bevidstheden om, hvad det vil
sige at være indbygger i Danmark.
”Men de unges meningsdannelse kommer
i højere og højere grad fra tilfældige apps
og andre virtuelle platforme – langt fra den
kendte nyhedsformidling. Og så står det danske samfund altså med en kæmpe udfordring
for public service!

Politikerne må tage stafetten op
Politikerne må nedsætte et officielt Public Serviceråd, som kan tage sig af denne
udfordring,”lød det fra Bjørn Nørgaard. “Du
skal kunne sortere i informationen. Og forudsætningen for at sortere ER, at du har viden
og kritisk sans, det er ikke noget man er født
med - det er noget man bliver opdraget til.
Det Ny Public Serviceråd har defor besluttet at stoppe sit arbejde for at presse politikerne til at genoptage et mere officielt arbejde
med at fremtidssikre Public Service.
-Det gør vi naturligvis i håb om, at regeringen og Folketinget tager stafetten og
fører vores arbejde videre. Vi afleverer nu en
hvidbog over ti års frivilligt arbejde med at
sikre Public Service til regeringens minister
for området.
Og vi noterer os samtidig, at det har været
en klar målsætning, inden regeringspartierne
fik regeringsmagten, at dette område igen
skal på den officielle dagsorden,” sagde Bjørn
Nørgaard ved den velbesøgte konference.

Grundlovssagen for retten
Grundlovssagen om Lissabon-traktaten
kommer til mundtlig forhandling i Østre
Landsret i København: 26. marts, 2., 3. og
20. april 2012. Alle kan overvære forhandlingerne.

Er Lissabontraktaten i strid med
grundloven?
Efter 2½ års tovtrækkeri afgjorde Højesteret d. 11. januar 2011, at 35 personer på
befolkningens vegne kan få domstolenes
afgørelse af, om regeringen begik grundlovsbrud ved i 2008 at tiltræde Lissabon-traktaten
uden folkeafstemning eller mindst 5/6 flertal
i folketinget.
Sagen kan vise sig at få enorme konsekvenser for det danske EU-medlemskab og
EU-samarbejdet som helhed.

forhandling den 26. marts, 2., 3. og 20. april
2012. Enhver kan overvære disse mundtlige
forhandlinger forud for Landsrettens dom.
Kig & Lyt har fra starten støttet Folkeafstemningskomitéen 2010, som står bag sagsanlægget. På årsmødet i 2011 bevilgede VI
5.000 kr, til komiteens arbejde.
Vi opfordrer opfordrer alle til at støtte arbejdet ved at blive støttemedlem (det koster
100 kr.) eller ved at blive medsagsøger.
Se hvordan du kan støtte på komiteens hjemmeside: http://folkeafstemningskomiteen.dk/
cmsmadesimple/index.php.

Kort om
retssagens historie indtil nu
Sagsøgerne rejste sagen i 2008 med en
stævning mod stats- og udenrigsministeren
for at have besluttet at tiltræde Lissabontraktaten i strid med Grundlovens § 20.
Ved sagens behandling i Østre Landsret
hævdede regeringen (kammeradvokaten)
imidlertid, at sagsøgerne ikke havde ret til
at få påstande om, at tiltrædelsen er i strid
med Grund6loven, prøvet ved domstolene.
Østre Landsret gav regeringen medhold heri,
hvorefter sagsøgerne ankede Østre Landsrets
afgørelse til Højesteret.
11. januar 2011 gav Højesteret sagsøgerne
medhold i at have ret til at få sagens
påstande prøvet ved domstolene. Derfor behandles sagen på nuværende tidspunkt igen
i Østre Landsret og kommer til mundtlig

GIK DET
RIGTIGT
TIL?

Forandring nu
Som optakt til EU’s finansministermøder
i København den 30.-31 marts er faglige
organisationer, NGO’er og grøsrødder er
gået sammen om demonstration for forandringer den 29. marts og en konference om
“Grøn vækst på fair vilkår den 28. marts”.
Bag initiativerne står LO Storkøbenhavn,
Byggefagenes Samvirke, Forbundet FOA,
3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening, 3F Kastrup, Dansk El-forbund
København, 3F Lager, Post og Service,
Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig
Omstilling, Miljøbevægelsen NOAH, Klimaforum og Netværk for demokrati og velfærd
Finansministrene skal mødes med et klart
budskab: ”Krisen løses ikke ved at fortsætte
nedskæringspolitikken.”
Formålet med initiativet Forandring Nu!
er at lægge pres på de europæiske finans- og
økonomiministre, når de mødes i København
den 30. – 31. marts. Formålet er at sende dem
det klare budskab, at regningen for krisen
skal fordeles retfærdigt.

Baggrunden beskrives af arrangørenr på
denne måde:
Krisen bliver ikke løst ved at fortsætte nedskæringspolitikken, men ved at kickstarte investering i uddannelse og miljø og bæredygtig
jobskabelse.
Der er brug for et folkeligt initiativ, som
sigter på at skabe bred folkelig opbakning, der
gør, at det danske formandskab kan få støtte til
en kickstart af økonomien og iværksættelse af en
anden proces for jobskabelse i hele EU. En jobskabelse gennem en omstilling med nye grønne job,
som vil sætte en mere ligelig fordeling af krisens
byrder på EU’s dagsorden.
Tilmeld dig og læs mere om programmet
for konferencen den 28. marts på hjemmesiden : http://forandringnu.dk/
Her kan du også se programmet for Demonstration for Forandring Nu! som finder
sted den 29. marts kl 16.30 på Christiansborg
Slotsplads under parolen:
Brug krisen til grøn og social omstilling

Farvel til Ib Spang Olsen
Søndag den 15. januar døde tegneres Ib
Spang Olsen, 90 år gammel. Han er ikke
mindst kendt for børnebøger og illustrationer
Halfdan Rasmussens digte, og han har fået et
hav af priser og medaljer for sin kunst.
Men han har også tegnet flere hundrede
illustration og plakater til Eu-modstanden
tilbage fra Folkebevægelsens start I 1972.
Han sidste plakat blev tegnet til og tilegnet til oplysning om grundlovssagen om
Lissabontraktaten. Den har teksten: Gik det
rigtigt til, og ER gengivet på side 2.

Ib Spang Olsen var en af de første, der
ville have undersøgt, om regeringens accept
i 2008 af den største udvidelse af EU´s magt
nogensinde - Lissabontraktaten – skete ved
en overtrædelse af Grundloven. For ”hvis
vores politikere ikke overholder Grundloven af hensyn til EU, hvor er demokratiet
så henne?”, spurgte han. Han var aktivt
medlem af Lissabon Komiteen og en af de
oprindelige medsagsøgere.
Det er en af Danmarks største kunstnere
og mest ihærdige forkæmpere for demokrati,
som er gået bort.

Kig og Lyt Prisen 2012
EU Modstandernes Lytter og Fjernseerforbund uddeler Kig og Lytprisen på 5.000 kr.
ikke mindre end to gange i år.
Det skyldes, at der mere end nogensinde er
brug for aktiv modstand mod Unionen og for
at give et skulderklap, til nogle af de medier,
der gør en aktiv indsats mod EU. EU-kritikken er nærmest usynlig i de dominerende
medier. Derfor er er der brug for medier, som
kan, vil og tør gå mod strømmen. Som har
modet til at skille sig ud og tage mediernes
rolle som demokratiets vagthund - den fjerde
statsmagt - alvorligt.
Der bruges mere spalteplads i de trykte
medier og tid i de elektroniske medier på
pop, pjat, kendte, sladder og x-faktor end på
emner som social dumping, undergravning
af demokratier, overvågning og sociale nedskæringer.
Kig og Lyt vil gerne støtte de få medier
som går mod strømmen. Og det gør vi ved at
uddele Kig og Lyt Prisen. Prisen er på 5.000
kroner, så den er mest symbolsk, men vi
håber også, at prisen vil kunne mærkes også
selv om beløbet ikke er prnagende.

Albertslund nærradio
Albertslund Nærradio er landets største frivillige radio. Men det er også en lokalradio,
som tager sin rolle alvorig og beskæftiger sig
med væsentlige emner.
Ikke mindst EU-stoffet er højt profileret
med udsendelser, som sætter et kritisk lys på
udviklingen og på EU’s rolle i dansk politik.
Det er baggrunden for, at Albertslund
Nærradio får Kig og Lyt Prisen i 2012.
EU Modstandernes Lytter- og Fjernseerforbund har altid støttet og samarbejdet med
lokalradio- og tv -stationer. Det har vi gjort

ud fra en holdning om, at det nære og lokale
også bør have en mediemæssig platform.
Og sådan bør det stadig være. Men samtidig giver digitaliseringen og udbredelsen
af teknologier til at anvende internettet til
at bringe det lokale ud på nationalt eller ingernationalt niveau også lokale medier nye
muligheder.
Vi håber at vi med Kig og Lyt Prisen også
hjælper Albertslund Nærradio til at komme
ud til flere lyttere ved at gøre udsendelserne
tilgængelige over nettet.

Dagbladet Arbejderen
Arbejderen er Danmarks eneste røde dagbald. Det udgives af Kommunistisk Parti,
men dets spalter er åbne for hele den brede
venstrefløj samt for græsrødder, aktivister
og folkelige bevægelser. Det er det eneste
dagblad i Danmark, som tager en kosekvent
stilling mod EU og centralisering af magten.
Det kan koste, og sidste år kom der en
betænkning om mediestøtte fra et udvalg,
som VK-regeringen havde nedsat med
tidligere finansminister og TDC-direktør
Henning Dyremose som formand. Udvalget
skulle komme med anbefalinger til en ændret
mediestøtte. Og den model, som udvalget
fandt frem til, betød at Arbejderen, som det
eneste dagblad, ville miste den distributionsstøtte som alle danske dagblade er afhængige
af. Forslaget er nu sat i bero som følge af
regeringsskiftet. Men det kan hurtigt igen
blive en realitet.
Kig og Lyt mener, at medier, som er i oppostition til magten, er en nødvendighed for,
at et demokratisk samfund kan ånde.
Og derfor er vi stolte at at støtte Dagbladet
Arbejderen med Kig og Lyt Prisen.

ACTA - trussel mod åbenhed?
Den 26. januar underskrev EU-kommissionen og repræsentanter for 22 medlemslande den såkaldte ACTA-aftale (AntiCounterfeiting Trade Agreement). Blandt
de 22 EU-lande var Danmark. Men udover
EU deltager også en række rige lande
som USA, Canada, Australien, Singapore
og Japan i aftalen.Som navnet antyder,

så er formålet med aftalen, at bekæmpe
kopiprodukter samt at etablere fælles internationale bestemmelser for beskyttelsen af
intellektuel ejendom og patenter, herunder
også på nettet. Og det lyder i sig selv meget
tilforladeligt, men der er en række meget
store problemer knyttet til aftalen og også til
de intentioner, der ligger bag den. ACTA’s
tilhængere fortæller dels, at aftalen er nødvendig for at beskytte musikere og forfatteres
levebrød i en verden, hvor digitalisering
medfører, at musik, film, tv-serier og ebøger
kan kopieres deles uden at kunstnereren får
nogen betaling. Og dels, at der faktisk ikke er
nogen ændringer i forhold tilde regler, som
allerede gælder. Så hvorfor al den ballade?
Men sagen er blandt andet, at det ikke er
kunstnernes interesser ACTA skal varetage.
Det er plade- og filmselskaberne, og det er
forlagene som har interesse i ACTA. Ikke
nødvendigvis de kunstnere, som har skabt
produkterne.
Internettet og digitalisering har ændret
vilkårene for mange brancher, ikke mindst
medier i meget bred forstand. Der er opstået
nogle teknologier og formater, som gør det
helt nødvendigt at tænke i nye og anderledes
baner i mange sammenhænge.

Musikbranchen har på mange måder antydet, hvilken retning udviklingen kan gå i.
Kunstnere har naturligvis et krav på at
få betaling for brugen af deres værker. Og
undersøgelser for få år siden har antydet, at
op mod 95 % af den musik folk hørte var delt
eller kopieret ulovligt.
Men i stedet for udelukkende at satse på
at politi og retsforfølgelse, så har branchen
fundert frem til nye forretningsmodeller og
distributionsmetoder i form af tjenester som
Spotify hvor man abonnerer på tjenesten
og ved musik, bøger og film bliver solgt på
Aples iStore.
Priserne bliver lavere for forbrugerne,
men til gengæld får musikerne og kmponisterne betaling for deres arbejde.
Det er den vej rettighedshaverne er nødt
til at gå. Musik, bøger, spil, film og tv-serier
kan kopieres og deles over nettet. Kopibeskyttelse er ikke nogen hindring for pirater. Derfor er der brug for nye måder at sælge
og distribuere på, som gør det lettere og mere
attraktivt at være lovlydig på nettet, frem for
at piratkopiere. Det er at bruge nettets og en
åben verdens muligheder konstuktivt til at
løse problemerne.
Ideen bag ACTA er at løse problemerne
gennem restiktioner og begrænsninger. Ved
at give rettighedshaverne mulighed for at forlange adgangen til nogle servere og domæner
lukket. Det er ingen farbar vej. Det vil ikke
stoppe pirateriet. De kriminelle vil finde
andre veje, men akmindelige mennesker vil
få adgangen til nogle servere lukket. Og det
minder i al for høj grad om nogen af de tng,
vi har set og kritiseret i Kina, Rusland og
andre steder, hvor myndighederne forsøger
at bremse fri meningsdannelse. Det går ikke!
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