n I 2012 besluttede S-R-SF-regeringen at tilslutte Danmark til EU’s

Finanspagt uden en folkeafstemning, på trods af at den fratager Danmark
suverænitet over finansloven, og selvom tusindvis af danskere krævede en
afstemning. Argumentet imod en folkeafstemning var, at Finanspagten
var en mellemstatslig aftale, som Danmark kunne træde ud af igen.
n EU’s Finanspagt forpligter landene til at føre en stram finans

politik, u
 anset hvem vælgerne stemmer på. I Danmark har man valgt at
indføre Finanspagten via budgetloven, som giver stramme rammer for den
offentlige økonomi og har betydet markante velfærdsforringelser.
n Det diskuteres nu, om EU’s Finanspagt skal blive til en overnational

Derfor ønsker vi, at Danmark melder sig ud af EU
og frigør os fra EU’s indblanding i vores love og
regler. På den måde kan vi både styrke demo
kratiet og sikre velfærd, miljø og arbejdstager
rettigheder.
Samtidig arbejder Folkebevægelsen for et tæt
ligeværdigt internationalt samarbejde med både
Norden, EU og resten af verden.

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

VIL DU UD AF EU?

Så meld dig ind i Folkebevægelsen mod EU

n I Folkebevægelsen mod EU opfordrer vi til

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 grund
lag og med globalt udsyn. I EU-parlamentet er vi den klare EU-modstanderstemme.
Og vi har også brug for dig.

at bruge det kommende folketingsvalg til at
sende et klart signal til politikerne.
EU skal ikke have magten over finanspolitikken!

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.

Med venlig hilsen
Rina Ronja Kari
medlem af EU-parlamentet for
Folkebevægelsen mod EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

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

FolkebevaegelsenModEU

Folkebevagelsen

Folkebevaegelsen

Folkebevagelsen

Tlf. 35 36 37 40 – www.folkebevaegelsen.dk

Tryk: Mercoprint

EU-lov. Da Danmark ikke er et euroland, så kan vi
vælge at stå udenfor. Vælger Folketingets partier
derimod igen at tilslutte Danmark uden en
folkeafstemning, så kan vi ikke senere melde
os ud.

I Folkebevægelsen mod EU mener vi, at det nære
demokrati skal styrkes, så kommuner og regioner
får flere muligheder for at indrette vores velfærd,
netop som borgerne gerne vil have det.

Denne løbeseddel er støttet af Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa

TAG MAGTEN TILBAGE
OVER FINANSPOLITIKKEN

VI VIL HAVE MERE DEMOKRATI

