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Ja til bæredygtig udvikling!
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Folkebevægelsen mod EU mener, at EU’s klima
politik er alt for uambitiøs.
EU vægter gang på gang erhvervslivets profit
højere end klima, miljø og borgernes sundhed og
velfærd.
EU’s indsats er fuldkommen utilstrækkelig, hvis
vi vil undgå en klima-katastrofe.

Nej til EU’s støtte
til fossile brændstoffer!

Folkebevægelsen mod EU kræver en langt mere
omfattende og målrettet international indsats,
som tager hensyn til planeten og til fremtidige
generationer!

Rina Ronja Kari,
medlem af EU-parlamentet
for Folkebevægelsen mod EU

Vi kræver et opgør med EU’s klima-hykleri!

Vidste du, at...

n EU har givet støtte til produktion og anvendelse af fossile brændstoffer som kul, gas og olie for 112 milliarder euro om året?
n EU gennem sit CO2-kvotesystem giver CO2-rabatter for mange milliarder euro til nogle af de mest energitunge industrier i EU-landene?
n EU giver transportsektoren skatterabatter og tilskud til f ossile
brændstoffer for mange milliarder euro hvert eneste år?
n EU-landenes regeringer i 2008-2015 gik glip af 143 mia. euro i indtægter på grund af gratis tilladelser til industrien til at forurene og udlede drivhusgasser?

FOLKEBEVÆGELSEN

MOD EU

n EU kræver palme- og sojaolie i flydende brændstoffer. Det medfører
regnskovsfældning, som frigør CO2 og mindsker skovene, der omdanner CO2 til ilt. Palmeolie skal udfases, men brug af palmeolie skal først
ophøre i 2030.
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Vil du have forandring? Så støt Folkebevægelsen!
Folkebevægelsen mod EU ønsker en udmeldelse af EU og arbejder i stedet for et demokratisk og ligeværdigt internationalt samarbejde, der
styrker miljø- og klimaindsatsen, velfærd og globalt udsyn. Vi er imod,
at EU får mere magt på bekostning af demokratiet og miljøet.
Bliv medlem frem til 31. december 2019 for kun 50 kroner!
www.folkebevaegelsen.dk/om-os/bliv-medlem
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