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Indkaldelse til årsmøde

EU-modstandernes Lytter- og Fjernseerforbund afholder årsmøde i henhold til vedtægterne.
Lørdag den 5. april 2014, kl. 13:00
i Folkebevægelsens lokaler,
Tordenskjoldsgade 21, st.th.,
1055 København K.
Tilmelding er ikke nødvendig - alle medlemmer er
velkomne

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

Diskussion
Efter årsmødet er der diskussion med Lave Broch
Folkebevægelsen om kampagnen op til EU-valget og
folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj

Forhandlinger
om nyt medieforlig
I februar begyndte forhandlingerne om et nyt medieforlig i
Folketinget. Det nuværende blev
indgået i 2012, mens Uffe Elbæk
var kulturminister, og gælder til
udgangen af 2014.
Forliget gav dengang flere midler og friere vilkår til DR og aflivede ideen om at
TV2 skulle privatiseres.
I anledning af forhandlinger har SLS Sammenslutningen af Lytter og Seere
(SLS) – skrevet til til både kulruministeren og partiernes medieordførere.

Til Medieordførerne.
Samarbejdsforum for danske lytter og
seerorganisationer (SLS), vil gerne have
mulighed for at fremføre nogle af vores
holdninger og synspunkter, i forhold til,
de kommende medie forhandlinger.
Vores formål er:
At fremme lytternes og seernes indflydelse på
og kontakt til de landsdækkende, regional og
lokale elektroniske medier, med særlig fokus
på de to public service-stationer DR og TV2
samt de lokale græsrodsmedier.
Vi mener:
- At der skal være plads til både den brede og smalle kulturformidlingAt public
servicen skal styrkes.
- At DR og Tv2 skal være på alle elektroniske platforme.
- At styrke lytteres og seeres indflydelse

gennem lovgivningen.
- Ingen reklamer i licensbetalte kanaler
- På TV2 kun reklamer i særligt afskilte
blokke mellem udsendelserne udelukke
reklamer rettet mod børn og unge
- At licensbetalte kanaler skal være tilgængelige for alle (Must carry)
- Frit valg af kanaler både i ejer og lejer
foreninger
- Vi ser frem til en positiv dialog, hvor vi
gerne uddyber vores holdninger og ønsker til de kommende medieforhandlinger.

Til kulturministeren
På Samarbejdsforum for danske lytter
og seerorganisationers (SLS) vegne skal
jeg hermed anmode om et møde med
kulturministeren, hvor vi kan få mulighed for at fremføre vores holdninger og
synspunkter som inspiration til de kommende medieforhandlinger.
De emner, der er særligt vigtige for os, er:
- Public service stationernes mulighed for
at være på alle elektroniske platforme, og
udvikle sig til dette årtusind
- TV 2’s ejerskab og fremtidig abonnementsordning.
- Public service-puljens udvikling.
- Den digitale køreplan for radio-mediet.
Licensbetalingen i fremtiden.
- Vi ser frem til en positiv dialog med kul-

Folkebevægelsen
til valg med ny spidskandidat
Den 4. februar stoppede Søren Søndergaard som medlem af EU Parlamentet, hvor
han siden 2007 har repræsenteret Folkebevægelsen mod EU.

dem, der presser nedskæringsdiktater og
magtcentraliseringer ned over hovedet
på os. Det vigtige er at bryde med unionens kurs.

Hans plads blev overtaget af den 28-årige
Rina Ronja Kari, som er Folkebevægelsens spidskandidat ved parlamentsvalget
den 25. maj. Trods sin unge alder er Rina
gammel i gårde i Folkebevægelsen og
som kandidat. Hun opstillede første gang
til EU parlamentet i 2004 – hvor hun som
18-årig var den yngste danske kandidat.
Hun var talsperson for Ungdom mod EU
i 2004-2007 og for Folkebevægelsen mod
EU i 2008-2013.

Når parlamentsvalget er overstået vil
Folkebevægelsen mod EU placere sig i
parlamentet efter hvad bedst tjener den
tværpolitiske EU-modstand. Det vil højest sandsynligt være den gruppe, vi allerede er tilknyttede, og som giver gode
betingelser for den uafhængige EU-modstand, nemlig GUE/NGL, hvor vi kan
stemme som vi vil. Men hvis der efter
valget viser sig en mulighed for at lave en
bred tværpolitisk gruppe, vil vi naturligvis se positivt på det.

Hovedmål
Folkebevægelsen går til valg med fire hovedmål!
- At hindre EU i at få mere magt og arbejde på at rulle magt tilbage til Folketinget
At arbejde for at sikre den skandinaviske
velfærdsmodel

Men en ting er sikker: Det bliver aldrig
i en gruppe med racister. Folkebevægelsens EU-modstand er international og
bygger på FN’s menneskerettigheder. Vi
har altid sagt og vil altid sige: Ja til Verden og Nej til EU!

- At arbejde for at sikre et bæredygtigt
miljø
- At arbejde for et åbent, ligeværdigt og
fredeligt internationalt samarbejde. Verden er større end EU!

Styrk EU-modstanden
i parlamentet
I Folkebevægelsens valggrundlag hedder
det blandt andet:
Den voksende utilfredshed med udviklingen i EU er bredt og folkeligt funderet. Det vigtige er ikke partifarven hos

Rina Ronja Kari

Markant flertal for
nordisk forbund i stedet for EU
De fleste vælgere vil foretrække
at skifte EU-medlemskabet ud
med et nordisk forbund. Det viser en Gallup-måling, som tænketanken NyAgenda har fået lavet.
Gallup har spurgt i februar 2014 spurgt
1116 personer om, hvorvidt de ønsker et
nordisk forbund i et fleksibelt samarbejde
med EU i stedet for fuldt EU-medlemskab. Et markant flertal på 47 % vælger
et nordisk forbund og kun 28 % vælger
fuldt medlemskab af EU. 25 % svarer ved
ikke.
”Målingen viser, at danskernes holdning
til EU afhænger af hvilket alternativ til
EU, der præsenteres. Et nordisk forbund
støttes af et markant flertal af danskerne
og det vil være oplagt at nordiske politikere følger befolkningen og begynder at
se på mulighederne for at styrke et mere
formelt og mere omfattende nordisk
samarbejde”, udtaler Drude Dahlerup fra
Tænketanken NyAgenda.

Kun EU flertal i Venstre
og De Radikale
”Det er bemærkelsesværdigt, at der er
flertal for et nordisk forbund blandt næsten samtlige partiers vælgere når vælgerne får en mere nuanceret valgmulighed. Kun Venstre og Det Radikale Venstre
har flertal for EU-medlemskab i stedet for
et nordisk forbund. Men også i disse to
partier vælger over 30 % af vælgerne et
nordisk forbund” udtaler Niels I Meyer
fra Tænketanken NyAgenda.

”Der vil være mange fordele ved at
styrke det nordiske samarbejde. Et nordisk forbund kan være med til at sikre
det nordiske velfærdssamfund og højere
standarder inden for sundhed og miljø.
Derudover vil en fælles nordisk stemme
i verden kunne bidrage til at finde mere
bæredygtige løsninger inden for konfliktløsning og i kampen mod den globale opvarmning – og erfaringer viser at det vil
være muligt for Norden, at indgå gode
handels- og samarbejdsaftaler med EU”,
udtaler Lave K. Broch fra Tænketanken
NyAgenda, der også er kandidat til EUparlamentet for Folkebevægelsen mod
EU.

Sådan lød spørgsmålet
”Hvis der kunne etableres et nordisk forbund bestående af Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige med fælles politik
inden for en lang række områder f.eks.
miljø, retspolitik og udenrigspolitik samt
handelsaftaler med EU og andre lande
- og du fik valget mellem, at Danmark
skulle indgå i det nordiske forbund eller være medlem af EU. Hvad ville du så
stemme for?
Læs mere på Ny Agendas hjemmeside:
www.nyagenda.dk

EU valg den 25 maj
Valgkampen er i gang
I løbet af april måned går valgkampen for
alvor igang. Som sædvanligt er det sådan,
at de store partier har pengene, og EUtilhængernes holdninger og argumenter,
som vil præge mediernes dækning.
EU skepsis kommer til orde gennem de
aktiviteter, vi gennemfører. Gennem
mund til øre-metoden. Møder er en vigtig del af EU skeptikeres muligheder for
at komme til orde. Så her er en liste over
nogle planlagte møder.
Deo møde på Christiansborg
torsdag 3. april 2014 kl. 16:30 - 18:30
Fællessalen i Folketinget, Christiansborg.
1240 København K
Kom til debat med partiernes kandidater
til EU-parlamentet, kåring af årets valgplakat og hør Flemming Jensen tale om
demokrati og deltagelse.
Deltagelse er gratis, men tilmelding
nødvendig på DEO’s hjemmeside, www.
deo.dk
Møde i Brønshøj
Tirsdag 11. marts 17:00-19:00
Sted: Cafe Staalvand, Brønshøjvej 6 i
Brønshøj
Møde i Sunds
Tirsdag 11. marts 19:30-21:00
Sted: Henrik Steffensen, Skivevej 53,
7451 Sunds
Møde i Hillerød
Onsdag 12. marts 19:00-21:00
Sted: Røde Hus, Holmegårdsvej 2,
Hillerød

Træf i Odense
Torsdag 13. marts 19:30-21:30
Sted: Odense Fagskole, Ørstedsgade 28,
5000 Odense C
Møde i Køge
Torsdag 20. marts 19:00-21:00
Sted: Kulturhus Køge, Strandvejen 20 i
Køge
Møde i Slagelse
Mandag 24. marts 19:30-22:00
Sted: Slagelse Biblioteks mødelokale i
Stenstuestræde 3 i Slagelse
Møde i Odense
Tirsdag 8. april 19:30-21:30
Sted: Huset, Absalonsgade 26 i Odense
Festmøde i Kaas
Lørdag 26. april 13:30-17:00
Sted: Kaas Forsamlingshus, Langgade
45, Kaas
På Folkebevægelsens hjemmeside,
www.folkebevaegelsen.dk, kan du finde
de arrangementer gennem hele valgkampen.

Nej til Patentdomstolen
Folkebevægelsens landsmøde den 26.-26.
oktober 2014 vedtog følgende udtalelse
oom folkeafstmningen om patentdomstolen:
25. maj stemmer danske vælgere ikke
kun til EU-parlamentet. Vi stemmer også
om, om Danmark skal afgive suverænitet
ved at tilslutte sig EU’s patentdomstol.
Folkebevægelsen mod EU er imod EU’s
patentdomstol. Vi synes, det er uklogt at
afgive suverænitet til en domstol, hvis
domme reelt ikke kan ankes. Vi ønsker
ikke at støtte en domstol, der fremmer
patenter, og som kan hindre vidensdeling, innovation og udvikling.
Når vi siger nej tak til EU’s patentdomstol, siger vi ja tak til at passe på retssikkerheden og demokratiet.

Meningsløse patenter
Tilhængernes postulat om, at et ja sikrer
vækst og arbejdspladser i Danmark, klinger hult.
Patentdomstolen vil gøre det muligt for
de store virksomheder at udstede en
række meningsløse patenter, som vil
være til skade for små og mellemstore
virksomheder, der begrænses af disse,
når der skal udvikles nyt.
Vi deler bekymringen hos it-politisk forening, Prosa - og andre it-eksperter - der
er bange for, at en patentdomstol vil slå
hul i forbuddet mod softwarepatenter, til
skade for udviklingen.
Patentdomstolen vil gøre det muligt for
de store virksomheder at udstede en

række meningsløse patenter, som vil
være til skade for små og mellemstore
virksomheder

Til skade for u-lande

Vi deler også bekymringen for, at EU’s
patentdomstol vil skade muligheden for
at vidensdele med ulandene og skade deres adgang til billig medicin. At den vil
hindre deling af grundforskning mellem
universiteter og vil føre til uhensigtsmæssig patentgørelse indenfor eksempelvis gener og bioteknologi.
Vi afviser ja-sigernes propaganda om, at
vi med et dansk nej forhindrer danske
virksomheder i at benytte sig af EUs enhedspatent. Uanset om Danmark stemmer ja eller nej 25. maj kan danske virksomheder - på lige fod med virksomheder i alle andre lande i verden - søge om
enhedspatentet, hvis de ønsker det. Når
vi holder os ude af patentdomstolen kan
vi også selv bestemme hvilke patenter,
der skal gælde i Danmark. Så bestemmer
vi selv, hvad der kan patenteres.
Der er rigtigt mange gode grunde til at
stemme nej. Det tror vi på, at vi sammen
med andre gode kræfter kan overbevise
mere end halvdelen af vælgerne om, før
krydset skal sættes.

Hvis du vil klage over DR
Mange har indimellem lyst til at klage
over DR’s nyhedsdækning, ikke mindst
af EU stoffet.
Her bringer vi en vejledning fra DR’s
hjemmeside om, hvad man kan gøre, hvis
man er utilfreds med et program.

Klager over DR
Det er vigtigt for DR at vide, hvad lyttere
og seere mener. Derfor er vi glade for alle
løbende kommentarer og gode råd. Vi får
over 200.000 henvendelser om året - langt
de fleste positive. Men vi vil også gerne
have at vide, hvis der er ting i programmerne eller DR’s arbejdsform, som du
mener er forkerte, urimelige eller uetiske.
Hvis du gerne vil klage til DR, er her en
enkel vejledning:

Hvordan kan man klage?
Det nemmeste er, at du bruger klagemuligheden via DR’s henvendelsessystem,
http://www.dr.dk/om_dr/kontakt+dr. En
anden mulighed er, at du skriver direkte
til den afdeling i DR, din klage vedrører.
Adresser kan findes her. Du kan også
skrive til DR Programservice, DR Byen,
0999 København C.

Hvornår er det en kommentar?

Almindelige kritiske kommentarer til udsendelser mv. behandles ikke som selvstændige klagesager i DR - og besvares
normalt ikke. Men kommentarerne er et
af de vigtige pejlemærker i de løbende
programovervejelser.

Hvornår er det en klage?
DR behandler en henvendelse som en
klage, hvis den indeholder væsentligt

kritik og hvis klageren forventer et svar
fra DR. En selvstændig klagebehandling foretages i DR typisk i de sager, der
handler om væsentlige brud på god programetik. Sørg i alle tilfælde for, at din
klage er så præcis som mulig.

Hvad er DR’s programetik?
DR’s programetiske regler bygger på fem
kerneværdier: Troværdighed, uafhængighed, alsidighed, mangfoldighed og
kvalitet. Reglerne beskriver de praktiske
etiske leveregler, som DR prøver at styre
efter. Den seneste udgave af DR’s programetik kan findes på DR’s liste over publikationer.

Klagen er sendt - hvad sker der så?

Du har krav på svar på en klage inden for
4 uger - men DR prøver at besvare den
væsentligt hurtigere. Du modtager et
svar, så snart vi har undersøgt sagen.

Jeg har fået svar - kan jeg anke over
et urimeligt svar?
Ja, hvis sagen omhandler væsentlige
brud på DR’s programetik kan du bede
lytternes og seernes redaktør om at behandle klagen på ny. Skriv til Lytternes
og seernes redaktør, DR Byen, 0999 København C - eller på e-mail jmol@dr.dk.
Redaktøren har mulighed for at tage sagen op til fornyet vurdering - og for at
indstille til generaldirektøren, at DR ændrer sin afgørelse. Hvis det handler om
god presseskik eller genmæle (og du har
en retlig interesse) kan du også - inden
for 4 uger efter udsendelsen - indbringe
sagen for Pressenævnet, Adelgade 11-13,
4. sal, 1304 København K.

EU Modstandernes lytter- og
seerforbunds repræsentanter
Nordjyllands Radio
Gitte Thomsen
Mail: gitte.folket@post.tele.dk
Radio Midt og Vest
Aage Staun
Mail: aage.staun@mail.tele.dk

Købehavns Radio.
Court Østerberg
Mail: Court@hvidovrenettet.
dk
Bornholms Radio
Børge Olsen
Mail: olsenboerge@hotmail.com.

Østjyllands Radio
Erik Bård Hornekær
Mail: e.baard@gmail.com
Radio Syd Esbjerg
Hans Hansen
Mail: HH6700@gmail.com
Radio Syd Trekanten
Evald Lauridsen
Mail: evald@fam-lauridsen.dk
Radio Fyn
Henrik Madsen.
Mail: Hmshgl@mail.com
Regional Holbæk
Finn Erik Larsen
Mail: finn.erik.larsen@get2net.dk

Returadresse
Peter Fuglsang
St. Møllevej 34, 4. tv.
2300 København S.

TV 2 Lorrys
Repræsentantskab
Sølvig Petersen
Sydkærsvej 23
2650 Hvidovre
Inge Søborg
ingesoeborg@gmail.com

