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Kære Martin,
Den konservative vælgerforening i Gladsaxe fremsender følgende forslag til behandling og
beslutning på Det konservative Folkepartis Landsråd i Herning den 1.-2. oktober 2011.
Med venlig hilsen

Jens Larsen
Formand

Henrik Sørensen
Folketingskandidat

Lars Abel
Gruppeformand

Danmark skal være 100 % medlem af EU.
Derfor skal de danske EU-forbehold fjernes.
Det konservative Folkeparti støtter Danmarks medlemskab af EU. Det Europæiske Fællesskab blev
skabt på ruinerne af 2. verdenskrig. Målet er fortsat, at befolkninger og lande i Europa skal
samarbejde for at sikre fredelig sameksistens og for at skabe en fælles fremtid med økonomisk
vækst og herigennem sikre de europæiske befolkninger øget velstand.
Den Europæiske Union er vokset fra de 6 oprindelige til i dag 27 medlemslande. Det konservative
Folkeparti ser frem til, at EU i de kommende år bliver udvidet med endnu flere europæiske lande
som medlemmer. Optagelsen af nye medlemslande er det stærkeste redskab til at sikre fred og
frihed for de europæiske befolkninger og bidrager dermed mest effektivt til en øget europæisk
integration. Udvidelsen i 2004 og 2007 med 12 nye lande var et vigtigt bidrag til genforeningen af
Europa. Vi vil aldrig glemme, hvordan kommunismen, nationalistiske og despotiske kræfter
igennem årtier ødelagde tilværelsen for flere generationer og millioner af europæiske borgere. Vi
ønsker et fortsat frit og demokratisk Europa. Danmark skal gennem sit medlemskab sikre sig størst
mulig politisk indflydelse. Sammen med de andre nordiske lande har Danmark meget at bidrage
med til udviklingen af et tillidsfuldt samarbejde i EU.

Skal Danmark og de øvrige europæiske lande i fremtiden opnå indflydelse i den internationale og
nye globale verdensorden, bl.a. med nye stærke og indflydelsesrige stater som Kina, Brasilien,
Indien, Sydafrika, er det nødvendigt, at vi står sammen og udvikler EU-samarbejdet endnu tættere.
Kun herigennem opnår vi den nødvendige politiske styrke og gennemslagskraft. Danmark skal
selvfølgelig gøre sin indflydelse gældende som fuldgyldigt medlem af EU, ellers er der ingen, der
vil lytte til os. Tiden og udviklingen i Verden er løbet fra de forbehold, som Danmark i 1993 fik
accepteret af de øvrige EU-lande. Derfor ønsker Det konservative Folkeparti, at disse forbehold
afskaffes snarest.
Det konservative Folkeparti ønsker fortsat, at personer, varer, tjenesteydelser og kapital frit og
uhindret kan krydse grænserne mellem de europæiske lande. Det har været en vigtig forudsætning
for og skabt den økonomiske vækst og velstand, vi oplever i dag. Disse friheder er grundlæggende
og afgørende for udviklingen af borgernes Europa og må ikke anfægtes. Samtidig skal borgerne i
Danmark naturligvis være sikret de samme rettigheder, som alle andre europæere har i henhold til
EU-traktaterne og EU-lovgivningen.
Kriminalitet og terror er desværre af natur også grænseløs. Det er imidlertid en forældet tankegang,
at kriminalitet og terror kan stoppes ved de nationale grænser eller af det enkelte land. Det kan kun
ske bl.a. gennem et udbygget politi- og retsligt samarbejde med alle de andre europæiske lande
gennem EU. Danmark kan bl.a. pga. det retslige forbehold ikke fortsat deltage i det fælles
europæiske samarbejde om kriminalitetsbekæmpelse, dér hvor kriminaliteten udøves og derfor også
skal håndhæves. Det skal vi have ændret, så vi kan bekæmpe kriminalitet og terror effektivt.
Det konservative Folkeparti ønsker ikke, at vi som danskere skal være ”os selv nok”. Vi skal ikke
isolere os i forhold til vore naboer, andre europæere og mennesker i andre lande. Danmark er en
gammel handelsnation, som flittigt har dyrket relationerne til vor omverden. Igennem århundreder
har vi været under påvirkning af de forskellige kulturelle strømninger, som har spredt sig ud over
hele det europæiske kontinent. Danmark er en del af Europa. Europa er en del af Danmark. Vi er
danskere og europæere.
De fire danske EU-forbehold kom samtidig og bør derfor også afskaffes samtidig. Det konservative
Folkeparti ønsker, at Danmark skal være 100 % medlem af EU.

