Tillykke til os alle!
■ For 1 år siden stemte befolkningen nej til at afskaffe retsforbeholdet. Det er vi rigtig glade for.

Folkeafstemningen om retsforbeholdet handlede grundlæggende
set om at forsvare demokratiet:
Ja-partierne bad om en blankocheck, så de fremover kunne
overlade mere og mere af retspolitikken til EU uden at skulle
spørge vælgerne igen.

■ Derfor drejede folkeafstemningen sig først og fremmest om demokrati: Ønskede vi at overlade retspolitikken til EU, og ønskede vi at
udskrive denne blankocheck?

Som bekendt blev det er klart nej-flertal. Ja, faktisk på størrelse med det
historisk store nej’et til euroen i 2000.
Med dette resultat har vi sikret, at det stadig er Folketinget – og dermed
de danske vælgere – der bestemmer, hvad der skal være kriminelt og
hvordan vores strafferammer skal være, samt alle andre spørgsmål om,
hvordan vores retssystem skal fungere.

■ 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.
■ Bliv medlem resten af 2016 og hele 2017 for kun 50 kroner!
folkebevaegelsen.dk/om-os/bliv-medlem

Læs mere og find os på

■ Det er godt for vores demokrati, og det er værd at glæde sig over.
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Når først et EU-begejstret flertal
havde sagt ja til at lade EU
bestemme en bid mere af retspolitikken, så ville det binde fremover. Selvom vi borgere valgte et nyt
flertal i Folketinget, så ville beslutningen ikke kunne trækkes tilbage igen.

Vil du ud af EU? Så meld dig ind
i Folkebevægelsen mod EU

