Danmark kan sagtens klare sig uden for EU

Tag magten tilbage
Vi vil træffe vores egne beslutninger og lave vores egne love.
Vi vil tage magten tilbage over de ting, som betyder mest for os.
Og vi vil benytte lejligheden til at bygge et stærkere og mere retfærdigt
Storbritannien – et land vores børn og børnebørn vil være stolte over
at kalde hjem. – Premierminister May 29. marts 2017
29. marts 2017 var en historisk dag. Det var her den britiske
regering med ovenstående citat trykkede på Brexit-knappen for en
britisk udmeldelse af EU.
n

I Folkebevægelsen mod EU vil vi også have magten tilbage.
Demokratiet skal styrkes.
Vi vil selv bestemme hvilke kemikalier, som skal forbydes i vores
fødevarer. Vi vil sætte en stopper for det indre markeds sociale
dumping og miljøskadelig indflydelse. Vi vil have EU’s påvirkning af
vores finanspolitik, vores overenskomster, vores velfærd og vores
retssamfund til at ophøre. Vi vil kunne samarbejde frit i verden.

øvrige EU-lande.
n Udenfor EU kan vi demokratisk ændre
lovgivningen.
n Udenfor EU kan vi sikre arbejdstager
rettigheder, miljø og velfærd.
n Udenfor EU kan vi spare store dele af de
21. mia. kroner, som EU-medlemskabet årligt
koster den danske statskasse.
n Udenfor EU kan vi øge samarbejdet med
de andre nordiske lande. Tilsammen udgør de
nordiske lande verdens 11. største økonomi.

Som medlem af Folkebevægelsen
deltager du aktivt i kampen mod
EU. Her fra retsforbeholds
afstemningen i 2015.

Kort sagt, vi kan sagtens klare os uden for EU.

Vil du ud af EU?
Så meld dig ind i Folkebevægelsen mod EU
n Der er brug for den brede folkelige EU-modstand i Danmark.

I Folkebevægelsen mod EU arbejder vi tværpolitisk for en dansk ud
meldelse af EU, et andet internationalt samarbejde, globalt udsyn og
mere demokrati uden EU. Skal det lykkes, har vi brug for dig.

n
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Vi vil kort sagt også tage magten tilbage og på demokratisk vis skabe
et land, som vore børn og børnebørn kan være stolte af.
n

Vi kalder det DAXIT – en dansk udmeldelse af EU.
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n Er du EU-modstander, så tegn et prøvemedlemskab for kun

50 kroner for resten af 2017.
Eller støt os med en donation på MobilePay: 21 46 99 10

Læs mere og find os på
FolkebevaegelsenModEU
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Tlf. 35 36 37 40 – www.folkebevaegelsen.dk
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n Udenfor EU kan vi fortsat handle med de

