EU ud af kommunerne

Danmark kan sagtens klare sig uden for EU
n Udenfor EU kan vi fortsat handle med de

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.
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Kort sagt, vi kan sagtens klare os uden for EU.
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n Nedskæringerne på børnehaver, plejehjem og anden kerne

velfærd er et af de vigtigste emner til kommunalvalget den
21. november.
n Men vidste du, at EU’s regler faktisk har rigtig stor betydning

for velfærden i kommuner og regioner?
n Det skyldes blandt andet EU’s finanspagt, som sætter grænser

for, hvor store underskud medlemslandene må have på de offent
lige budgetter. Finanspagten er i Danmark udmøntet gennem
budgetloven, som lægger lofter over udgifterne i kommuner og
regioner. Det betyder, at der er grænser for, hvor mange penge, de
kan bruge på børnehaver, plejehjem, hospitaler og anden velfærd.

FOLKEBEVÆGELSEN

MOD EU

n Folkebevægelsen mod EU mener, at Danmark skal bryde med

EU’s regler for den offentlige økonomi. Vi siger EU ud
af kommunerne!
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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 Er du EU-modstander, så tegn et prøvemedlemskab. Det koster

kun 50 kroner for resten af 2017 og hele 2018.
Eller støt os med en donation på MobilePay: 21 46 99 10
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