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Information
Fællesskabskonference
- det Europæiske fællesskab

Så går det løs!
I samarbejde med Solaris er Danmark i Europa (DiE) glade for endelig at kunne invitere til fællesskabskonference
med henblik på Danmarks fortsatte deltagelse i det Europæiske fællesskab.
Konferencen vil handle om det omdiskuterede borgerforslag B00 - 2018, og sammen vil vi, gennem
en weekend fyldt med spændende foredrag og debatter, skabe det gode fællesskab
på tværs af landegrænserne.
Alle deltagere bedes inden konferencen udfylde følgende EU test, jf. bilag 1A.
Konferencens indhold:
• Velkomst v. formand for DiE, Egon Ubbesen
• Oplæg v. lektor i europæisk fællesskab, Niels S. Ammenholdt
• Fællesskabs workshops
• Fællesskabslejrbål
• Debat af borgerforslag B00 - 2018, jf. bilag 1B
Konferencen afholdes 24. - 26. august 2018.
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Hvem er DiE?
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Landsorganisation væ kker opsigt!
Antallet af medlemmer i den danske organisation ”DiE”(Danmark i Europa), er stadig stigende fortæller Tanja Tanggaard.
Efter et nyt borgerforslag, der handler om Danmarks fortsatte tilstedeværelse i EU, er blevet slået op på borgerforslag.dk, er antallet af medlemmer i organisationen DiE steget markant.
Lektor i Europæisk Fællesskab, Niels S. Ammenholdt vurderer, at stigningen kan få betydning for et kommende folketingsvalg.
”Man kan med rette sige, at vi i Danmark aldrig har haft så stor interesse for det Europæiske samarbejde som nu. Sidst vi så en større interesse
for fællesskabet var, da vi tiltrådte unionen i ’72, hvor 63,4 % af de danske vælgere stemte for. Den usædvanlig store interesse skal ses som en
modreaktion på det omdiskuterede borgerforslag. Vi ser et splittet Danmark, som i sidste ende kan få betydning for et kommende folketingsvalg.”
DiE’s nuværende medlemsantal er lige knap 94.000 og er fortsat stigende. Organisationen afholder løbende foredrag, demonstrationer og
events, hvor de videreformidler budskabet om vigtigheden af et samlet Europæisk Fællesskab. Danskernes splittelse skræmmer ikke formand
Egon Ubbesen.
”Vi har en stigning i antallet af medlemmer, hvilket vi kun kan se som positivt! I DiE tror vi på, at vi kan være med til at samle et ellers splittet
Danmark. Gennem events og fede aktiviteter kan vi forhåbentlig overbevise danskerne om, at dette lille land står stærkest, når vi samarbejder
med resten af den Europæiske Union”
DiE har høje forventninger for fremtiden. Kommende events og aktiviteter kan følges på deres hjemmeside, hvor der også løbende opdateres
på situationen i forhold til borgerforslaget.

Danmark i Europa blev grundlagt i 2002 af en
gruppe bekymrede borgere, som modtræk til de
anti-europæiske bevægelser, der var stærke i starten
af dette årtusinde.
Formålet med Danmark i Europa er at sikre:
- Danmarks fortsatte medlemskab af EU
- Oplysning til danskerne om EU
- Bedre og bredere samarbejde med
andre organisationer, som går ind for
et samlet Europa.
Medlemsantal p.r 01/04-2018; 93.587.
DiE er en NGO organisation. DiE er derfor ikke
underlagt en bestemt politisk dagsorden.

Kommende events i DiE
•

D. 27/4 Oplæg v. formand Egon Ubbesen

•

D. 11/5 Demonstration

•

D. 20/6 Sommerferie i DiE

•

D. 24-26/8 Fællesskabskonference

Bilag 1B
Forslag nr: B00 - 2018
Titel
Danmarks udtrædelse af EU
Forslagstekst
Der fremsættes forslag om dansk udtrædelse af EU.
Forslaget pålægger folketinget at debattere samt stille krav til regeringen om udskrivelse af folkeafstemning vedrørende Danmarks fortsatte deltagelse i den Europæiske Union.
Den Europæiske Union er en udemokratisk institution, hvor der ikke lyttes til folkets almene interesser.
Ydermere bindes medlemslandene til at føre en bestemt politik, der langt fra er sigende for det enkelte
medlemsland.
Forslaget stilles på baggrund af Grundlovens §§ 20, 88. og TEU art. 50.

FORSLA

Medbring
Formålet med konferencen er at vise EU, at ikke alle i Danmark ønsker at løsrive sig fra fællesskabet.
Som spejdere ved vi, hvor vigtigt fællesskaber er. Og vi ved, hvad man kan opnå via samarbejde.
Derfor skal patruljen lave en konstruktion, som illustrerer vigtigheden af at stå sammen og bære
i flok. Konstruktionen skal medbringes til konferencen i Sønderborg, hvor patruljen skal samle
konstruktionens delelementer og derefter fremvise den for konferencens arrangører, de andre deltagere og EU. Og dermed vise, at der stadig er mange, som er tilhængere af at være med i et fællesskab.
Og ikke mindst håbe at det kan være med til at ændre EU’s holdning, om at smide Danmark ud af EU.
Krav til opgaven
- Konstruktionen skal bestå af samme antal komponenter, som der er personer i patruljen. Eksempelvis
skal en patrulje med 5 medlemmer fremstille 5 komponenter.
- De forskellige komponenter skal via egen kraft kunne samles til den endelige konstruktion, og der må
derfor ikke anvendes ting såsom lim, søm osv., til at holde de forskellige komponenter sammen.
- Snor må gerne anvendes og tæller som 1 komponent, men må ikke bindes omkring andre
komponenter med henblik på at holde disse sammen. Snoren må dog gerne slå knuder på sig selv.
- Når konstruktionen er samlet, skal den, foruden at stå selv, kunne balancere et lod, som patruljen selv
fremstiller. Loddet skal minimum veje 100 g. Loddet tæller ikke som en komponent.
- Alle komponenter skal indgå og have en funktion for at loddet kan bæres, forstået således, at der opstår en ligevægt, når det “sidste” komponent tilføjes.
- Konstruktionen skal kunne samles og skilles ad i små delelementer samt transporteres i rygsækken.
- Der skal desuden medbringes billeder af den samlede konstruktion fra alle vinkler.
- For patruljer i 14-17 kategorien må der anvendes valgfri materialer. For patruljer i 18+ kategorien skal
der anvendes mindst 4 forskellige typer materialer.

MEDBR
Konferencens arrangøre vægter 4 elementer i konstruktionen lige højt
- Funktionalitet af konstruktionen
- Variation i materialer
- Kreativitet
- Æstetik

INFO
Regler og pakkeliste findes på
http://solaris.dk/loebet/regler-for-solarislobet/
Spørgsmål fremsendes på mail til HQ@solaris.dk
Check-in vil være fra kl. 19 til 20 et sted i Sønderborg.

