DAXIT:
Følg briterne ud af EU
■ De britiske vælgere har besluttet, at Storbritannien skal forlade EU.
Dermed har de taget magten tilbage fra EU. Briterne har valgt en fremtid, som de selv bestemmer!

Folkebevægelsen mod EU ønsker briterne tillykke, og vi arbejder for
en dansk folkeafstemning, hvor danskerne også kan tage magten
tilbage fra EU-eliten.
■ Afstemningen om retsforbeholdet sidste år viste, at et flertal af danskerne ikke ønsker mere magt til EU. Ligesom rigtig mange danskere er
glade for, at vi stemte nej til euroen i år 2000. Alligevel har EU gennem
årene fået stadig mere magt over hovedparten af lovgivningen i medlemslandene.

I dag skal finanslove forbi EU, inden de kan vedtages i Folketinget.
På arbejdsmarkedet har EU-domstolen åbnet for forringelser af faglige rettigheder og social dumping, og på miljøområdet kan vi ikke
selv forbyde farlige sprøjtegifte. Uden for EU har vi derimod friheden
til at bestemme selv!

■ Folkebevægelsen mod EU arbejder for en dansk udmeldelse af EU.

Vi mener, at EU skader demokratiet, velfærden og et ligeværdigt
internationalt samarbejde til gavn for alle verdens lande.
Uden for EU kan vi fortsat handle med de øvrige EU-lande samtidig
med, at vi slipper for EU’s toldmure og kan spare nogle af de 10 mia.,
som EU-medlemskabet koster os årligt i underskud. Penge som i
stedet kan bruges på velfærd, miljø og udvikling.
■ Vi er tværpolitiske og rummer medlemmer fra de fleste danske partier.
Men vi er ikke upolitiske. Vores idégrundlag bygger på den nordiske
velfærdsmodel med respekt for faglige
rettigheder, FN’s menneskerettigheder, miljø og globalt udsyn.

I dag har vi over 3500 medlemmer og
lokalkomiteer fordelt over hele landet
og et medlem af EU-parlamentet,
nemlig Rina Ronja Kari. Vil du også ud
af EU, så kom med på holdet.

■ Derfor har vi startet en underskriftsindsamling for en dansk folkeafstemning.
Er du enig, så del den på de sociale medier
og skriv under på:

■ Bliv medlem resten af 2016 for kun 50 kroner!
folkebevaegelsen.dk/om-os/bliv-medlem

www.folkebevaegelsen.dk/stem
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