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BESTYRELSENS BERETNING VED GENERALFORSAMLINGEN DEN 24. MARTS 2021 

Online 

 

1. Europa 

 

2020 blev et corona-år. 

Men året vil ikke alene blive husket for denne frygtelige og ”lumske” virus, som fortsat hærger hele verden i 

år, 2021. Mange andre skelsættende begivenheder fandt sted, både internt i Europa, men også globalt, med 

mærkbare konsekvenser på vores kontinent. 

 

Listen er lang, men det første er naturligvis håndteringen af selve pandemien. EU har ikke nogen fælles 

sundhedspolitik. Det er, ifølge traktaterne, et nationalt anliggende, men fælles løsninger måtte findes, mente 

man blandt medlemslandene. I fællesskab løser vi fælles problemer bedst! Når noget er uprøvet og aldrig set 

før, begår man fejl, og det gjorde man. Både nationalt og i fællesskab. Men alligevel må man være noget 

stolt over, at et år efter at pandemien ramte verden, at vi står med endda flere vacciner og vi er i gang med at 

vaccinere vores borgere i EU og resten af Europa. Og flere af de ”rige” lande i verden, bliver nok vaccineret 

inden årets udgang, men desværre ikke de ”fattige” lande, hvor flest bor.  

 

Andet skelsættende er ikke, at man fik et EU budgetramme for perioden 2021-2027. Det skulle man og der 

gjorde man, uden at det har afstedkommet den største ”begejstring”. Nogen lande, herunder Danmark, mente 

ikke at der skulle tilgå for mange penge til fælles kassen. Den ligger fortsat omkring 1% af vores fælles BNP. 

Det skelsættende var den ekstra kasse man fik oprettet. Den såkaldte genopretningsfond på 750 milliarder 

euro (5.580 milliarder kroner), der blandt andet skal bruges på at reformere økonomien i en mere grøn og 

digital retning. Den blev etableret ved fælles låntagning og målrettet i sit sigte. Første gang i EU's historie, at 

man låner i fællesskab til investeringer, modsat hvad man gjorde under ”finanskrisen”, hvor man vedtog en 

”sparepolitik”, både i EU og på medlemslandsniveau. Desuden, igen som noget nyt, vedtog man en 

retsstatsmekanisme, som betyder at et medlemslad, for at modtage EU midler, skal efterleve de retsstatslige 

principper, som bl.a. er formuleret i Charter for grundlæggende principper og København-kriterierne fra 

1993. 

 

Det tredje skelsættende er vedtagelsen af en fælles målsætning i EU om at fremme klima og miljøet og 

lægge klare grænser inden for nærmere fastlagte årstal for sænkningen af CO2 udledninger. Nu skal der 

handles. I resten af verden så vi også klare målsætninger i den retning i Kina og hos den nyvalgte præsident i 

USA, Joe Biden. Tilbage til Paris-sporet. Godt for miljøet! 

 

Mindre opløftende var naturligvis Brexit og Storbritanniens endelig udtræden af EU pr. 31.12.2020. 

Konsekvenserne kan allerede mærkes, men bliver sikkert mere synlige med tiden. Forhåbentlig vil de ikke 

ramme for mange ”almindelige” borgere på begge sider af kanalen. De rige skal nok klare sig! 

 

Vi skal ikke glemme, at EU er verdens største økonomi og handelspartner. Og størst i verden når det drejer 

sig om ulandshjælp. I år 2021 bliver Kina endda EU’s største handelspartner, efterfulgt af USA, som var det 

før. Desuden har EU indgået store handelsaftaler med mange lande i verden og håbet er nu at indgå den store 

handelsaftale med USA, som Trump fik stoppet. Fremtiden bygger på handelsaftaler og en reguleret verden, 

og ikke på isolering og handelskrige. Det har både Trump og corona lært os. 
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2. Danmark 

 

I Danmark er der sket meget i 2020 omkring Europa, men de fire undtagelser er stadig intakte. Størst debat 

var der om BREXIT, som i særlig grad vil ramme Danmark og landene tættest geografisk på Storbritannien. 

Få partier erklærer sig nu som modstandere af EU og/eller tilhængere af hurtig dansk udtræden af det 

europæiske fællesskab. Brexit forskrækker mange! Men EU, med Tyskland i spidsen, er fortsat vores største 

handelspartner. 

Samtidig kan man konstatere at regeringen samt flere af oppositionspartierne taler mere og mere om at 

”bruge EU”, til diverse politiske og praktiske målsætninger. Hvilket er glædeligt i forhold til årtier, hvor EU 

ofte blev beskrevet som årsagen til mange af de ting man selv havde skabt i Danmark og sågar i selve 

Folketinget! 

 

3. Den Danske Europabevægelse 

 

Aktivitetsniveauet er stadig højt i bevægelsen, med mange aktive og et voksende antal medlemmer, som 

både skriver læserbreve, kommer i radio og TV og organiserer spændende onlinedebatmøder. Rejse kan vi jo 

ikke! Vores landsformand, Stine Bosse, fortsætter med sit store engagement og iderigdom og er meget synlig 

i medierne. Samtidig er der igangsat et arbejde med at revidere vedtægterne, og se om de trænger til en 

opdatering og justering. 

 

4. Europabevægelsen i Københavns Omegn 

 

Vores region er jo blevet udvidet med store dele af den ”gamle” Region Sjælland, som opløste sig selv som 

delorganisation. Dermed voksede vores medlemstal til over 400 og regionen vi omfatter nu, går helt ned til 

Rødby og Gedser. Det giver naturligvis nogle organisatoriske og logistiske udfordringer, som vi naturligvis 

vil gøre vores bedste for at løse. Corona fik jo sat en stopper for alle de planer og aktiviteter vi havde for 

2020. Dem tager vi op igen i 2021! Mere herom via Nyhedsbreve, når vi ved mere om hvor mange vi må 

være og hvornår vi må mødes igen! 

Bestyrelsen har i øvrigt holdt 8 bestyrelsesmøder i perioden siden sidste – aflyste p.g.a. corona - 

generalforsamling. Flest Online! Vores hjemmeside og Facebookside bliver forsøgt løbende opdateret, til 

forhåbentlig stor gavn for medlemmerne. Endelig kan vi glæde os over et fortsat stigende antal medlemmer, 

udover dem fra den nedlagte Region Sjælland! 

 

5. Fremtiden 

 

Covid19 bestemmer hvor meget vi kan gøre i 2021. Men helt sikkert er, at debatten ikke bliver mindre! Der 

er rigeligt at tage fat på! 2020 har lært os, at selv det utænkelige kan blive til virkelighed. Uanset hvad, giver 

alt dette Europabevægelsen en meget stor og vigtig opgave og synlighed i den kommende tid, specielt om 

betydningen af, at de store ”europæiske udfordringer” løses bedst i et europæisk fællesskab. 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Poul Breyen 
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