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Bevar forsvarsforbeholdet – stem nej d. 1 juni 3 

Enhedslisten opfordrer til at stemme nej til afskaffelsen af vores EU forsvarsforbehold ved 4 
folkeafstemningen 1. juni. 5 

Demokrati og selvbestemmelse er afgørende for Enhedslisten. Forsvarsforbeholdet er befolkningens 6 
forbehold. Det er vores garanti for, at et snævert flertal i Folketinget ikke afgiver mere suverænitet til 7 
EU på det militære område, uden at spørge befolkningen ved en folkeafstemning. Hvis 8 
forsvarsforbeholdet afskaffes, forsvinder den garanti. 9 

Forsvarsforbeholdet står ikke i vejen for at Danmark kan bidrage til Ukraines kamp mod Putins 10 
aggression. En afskaffelse af forbeholdet vil heller ikke styrke Danmarks eller Europas sikkerhed. 11 

EU’s militære samarbejde handler først og fremmest om militære missioner ude i verden.  Uden 12 
forsvarsforbeholdet vil Danmark bliver underlagt et politisk pres fra stormagter i EU om at sende 13 
danske soldater på militære missioner under EU-flag. Missioner, som har til formål at varetage 14 
europæiske stormagters interesser i tidligere kolonier i Afrika og holde flygtninge ude af Europa. 15 
Sådanne missioner vil ikke bidrage til en mere fredelig verden eller øge vores sikkerhed.  16 

Danmark skal ikke deltage i nye forfejlede krigsindsatser rundt omkring i verden. Vi skal i stedet øge 17 
Danmarks engagement i FN’s fredsbevarende missioner, som er blevet nedprioriteret gennem mange år 18 
og hvor der efterspørges større bidrag fra de rige lande.  19 

I EU foregår der i øjeblikket en markant militær oprustning, hvor milliarder af skattekroner bliver brugt 20 
på at støtte våbenindustrien og indkøbe militært udstyr. Det tager Enhedslisten afstand fra. Danmark 21 
skal ikke forpligtes til at finansiere en øget militarisering af EU. Vi skal i stedet prioritere bedre velfærd, 22 
grøn omstilling og fredsskabende initiativer.  23 

Derfor opfordrer Enhedslisten alle til at stemme nej d. 1 juni. Bevar forsvarsforbeholdet. 24 

 25 

Vedtaget af Forretningsudvalget den 8. maj 2022 26 


