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.

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

FolkebevaegelsenModEU

Folkebevagelsen

Folkebevaegelsen

Folkebevagelsen

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

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.

NIELS JØRGEN BÆK
PAULSEN
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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.

FOLKEBEVÆGELSEN – DIN STEMME MOD EU
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Så meld dig ind i Folkebevægelsen mod EU
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VIL DU UD AF EU?

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 befolkningen 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.

For folkestyret
og Sønderjylland
En aktiv stemme mod EU.

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOR FOLKESTYRET OG SØNDERJYLLAND
Demokrati
Lovgivning er en del af det at styre vort samfund. Den bør bestemmes af de folkevalgte politikere her i Danmark og ikke dikteres fra EU, som det er med langt de fleste love og regler i dag. Jeg
går ind for, at vi skal have det danske folkestyre tilbage, hvor det
hører hjemme, nemlig hos det danske folk og ikke i en EU-union.

”

Grunden til, at jeg stiller
op, er, at jeg ønsker almindelige folk i politik og ikke kun
cand.polit.er, og fordi jeg
ønsker at kæmpe for det
danske folkestyre.

Niels Jørgen Bæk Paulsen
Født: 1992
By: Nybøl, Sønderjylland
Uddannet landmand i 2011,
Produktionsleder 2016,
Hf-eksamen 2018
Arbejde: landbruget

Landbruget
Jeg ønsker et landbrug, hvor udgifter til produktion og indtjening
går hånd i hånd. EU har skabt kunstigt høje jordpriser ved landbrugsstøtten og ulige konkurrence, men ikke ens regler landene
imellem. Jeg vil kæmpe for en fornuftig fremtid i erhvervet.
EU-oprustning af militær
Jeg ønsker samhandel og fred i verden. Dette gør vi ikke, ved at EU
laver sin egen hær og opruster. Dette skaber spændinger og ikke

fred og stabilitet i verden. Jeg synes ikke, vores skattekroner skal
være med til at udvikle militært isenkram. Lad os bruge de penge
mere fornuftigt.

Følg mig på Facebook:
www.facebook.com/
Niels-Jørgen-Bæk-Paulsen-2078262579061049

