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Forsvar den danske model!
n De offentligt ansatte er under hårdt pres. Efter årevis med

 edskæringer på velfærden står deres løn- og arbejdsforhold nu
n
igen for skud i forbindelse med de nye overenskomster.
Den samme udvikling ser vi over store dele af EU. I lande som
Belgien, Frankrig, Portugal og Spanien har der været store slag om
de offentligt ansattes arbejdsforhold de seneste år.

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 Det er ikke tilfældigt. Kravet om, at de offentlige ansatte skal

n Udenfor EU kan vi sikre arbejdstagerrettigheder, miljø og velfærd.

holde igen med lønnen, ligger nemlig helt i tråd med EU’s økonomiske pagter.

nU
 denfor EU kan vi spare store dele af de 21. mia. kroner, som EU-

Det gælder blandt andet Europluspagten fra 2011.
I den står blandt andet, at alle landene skal sørge for reformer, der
“sikrer at lønaftaler i den offentlige sektor understøtter den private
sektors konkurrencedygtighed.”
n Det er ord, vi kan genkende, når Sophie Løhde siger, at de offent-

ligt ansatte ikke må blive lønførende i forhold til de privatansatte.
Også mange af velfærdsnedskæringerne følger af Danmarks
udmøntning af EU’s Finanspagt gennem budgetloven.
De offentligt ansattes modpart sidder ikke kun på Christiansborg,
men også i Bruxelles. Det er med til at sætte den danske model
under pres.

FOLKEBEVÆGELSEN

medlemskabet årligt koster den danske statskasse.
nU
 denfor EU kan vi øge samarbejdet med de andre nordiske lande.

Tilsammen udgør de n
 ordiske lande verdens 11. største økonomi.
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
udmeldelse 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 for kun

n I Folkebevægelsen mod EU siger vi: Forsvar den danske model!

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

Vores offentligt ansatte udfører noget af det vigtigste arbejde i
samfundet. De fortjener ordentlige løn- og arbejdsvilkår!
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