
FOLKEBEVÆGELSEN – DIN STEMME MOD EU
Når Folkebevægelsen mod EU siger Tag magten tilbage, så handler 
det om demokrati.  Det handler om den suverænitet, som Danmark gennem 
 næsten 50 års medlemskab har overgivet til EU, så vi i dag ikke kan indrette 
vores velfærd, arbejdsmarkedspolitik eller miljøpolitik, som vi vil.

Uden for EU kan vi derimod frigøre os fra EU’s mange regler og få meget 
mere demokrati i Folketing, regioner og kommuner. Derfor arbejder vi for en 
dansk udmeldelse af EU, øget nordisk samarbejde og fortsat handel med EU.

I EU-parlamentet arbejder vi for at hindre, 
at EU får mere magt, og for at begrænse EU’s 
enorme bureaukrati og svindel.

EU-eliten ønsker i disse år mere magt til EU 
på en lang række områder. Derfor står befolk-
ningen over for et valg. Skal EU have mere 
magt, eller skal vi tage magten tilbage og 
melde os ud af EU?

En stemme på Folkebevægelsen mod EU 
er din stemme mod EU. En aktiv stemme mod EU.

Du kan også følge os på Facebook, Instagram, Twitter og Snapchat

FolkebevaegelsenModEU

Folkebevaegelsen

Tlf. 35 36 37 40 – www.folkebevaegelsen.dk
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VIL DU UD AF EU?
Så meld dig ind i Folkebevægelsen mod EU

Der er brug for den brede folkelige EU-modstand i Danmark.  
I Folkebevægelsen mod EU arbejder vi tværpolitisk for en dansk 
 udmeldelse af EU på et demokratisk grundlag og med globalt udsyn.  
I EU-parlamentet er vi den klare EU-modstanderstemme.  
Og vi har også brug for dig.

Er du EU-modstander så tegn et prøvemedlemskab for kun  
50  kroner for resten af 2019.  
Eller støt os med en donation på mobilepay 62755.
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STEM GRØN I EU
Er du også træt af EU, så stem på mig, en tidligere  
SF’er mod EU.

Jeg er netop blevet ekskluderet af SF, fordi jeg fortsat  
er EU-modstander og derfor opstiller for Folkebevægelsen for  
3. gang.

Jeg vil arbejde for, at danskernes forhold skal bestemmes i 
Danmark, ikke af lobbyister og bureaukrater i Bruxelles.

EU skal ikke hindre Danmark i at lave miljøpolitiske tiltag  
som f.eks. nej til madsminke, tilsætningsstoffer og lange dyre-
transporter.

Jeg vil bekæmpe alle bestræbelser på at lave en EU-hær.

Danmark skal bevare kronen, 
trække sig ud af Finanspagten og ikke 
tilslutte sig Bankunionen. Det giver Folke-
tinget det største råderum for tilrettelæggelsen 
af den danske økonomiske politik.

Mærkesager
l   Forsvare det danske demokrati og velfærdssamfund.
l   Styrke kampen for miljø og klima.
l   Internationalt samarbejde bl.a. i FN-regi.
l   Et stærkere nordisk samarbejde.
l   Mit mål er at komme ud af EU.

Med venlig hilsen
Jørgen Grøn

Jørgen Grøn
Ingeniør, tidl. indkøbschef.
Bor i Sjøstrup ved Aars.
Født 1948
Tlf: 9862 1814.

E-mail: jg@sjostrup.dk.
 

JørgenGrøn

En stærk  
grøn stemme  

mod EU
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Tillidshverv bl.a:
l   Ekskluderet formand for SF-Nordjylland.
l   Kandidat for SF til regionsråd og byråd i 2017.
l   Tidligere SF’s medlem af Hobro Byråd i 10 år.
l   Tidligere lokalkomitéformand i Danmarks Naturfredningsforening.
l   Landsledelsesmedlem i Folkebevægelsen mod EU og talsperson.


