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.
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.

JEAN THIERRY
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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?

VERDEN
ER STØRRE
END EU

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.

En aktiv stemme mod EU.

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

VERDEN ER STØRRE END EU
Det er ikke tilfældigt, at kommuner ikke må bruge deres overskud på mere velfærd, og at der privatiseres og skæres ned, selv
om vi er rigere end nogensinde.
EU’s traktater er skabt for at hindre ”for meget” økonomisk og
politisk demokrati. EU’s Indre Marked har skabt et ræs mod bunden, bl.a. på løn og arbejdsvilkår. EU har ødelagt stort set alt, som
EU har haft den fulde magt over, bl.a. fiskeripolitik, landbrugspolitik og handelspolitik over for ulandene. Derfor skal EU’s magt begrænses, og vi skal have en folkeafstemning om at blive fri fra EU.
93% af verdens befolkning bor uden for EU. EU forhindrer os
på mange punkter i at tænke globalt og handle lokalt, fordi vi skal
gøre det, som EU bestemmer. Det er ofte styret af interesser i at
snuppe andre landes fisk eller udnytte dem på anden måde og at
eksportere våben.

”

93% af verdens
befolkning bor uden
for EU. Det bør
vi også.

Vi er allerede med i masser af
reelt internationalt samarbejde,
f.eks. Europarådet, OSCE, Nordisk
Råd samt FN/ECE/UNESCO/UNICEF,
som vi kan bruge meget bedre, også i forhold til klimaet. Udenfor EU kan EFTA sikre udenrigshandelen.

Jean Thierry
Bispebjerg, København NV,
Økonom, cand.polit., underviser.
Fødselsår: 1973.
jeanthierryrodgron
www.fremtidsmaskinen.dk

Jeg er økonom og bor profitfrit i en almen boligafdeling
med deltagerdemokrati, som vi udnytter til at forbedre miljø og
arbejdsforhold og få lavere husleje. Den model er også truet af
EU. De seneste 9 år har jeg undgået at flyve, stik imod EU’s
politik.
I 10 år sad jeg i De Europæiske Grønne og så, hvordan de
opgav de oprindelige idealer til fordel for EU. Derfor stiller jeg op
for Folkebevægelsen mod EU, som holder fast i EU-modstanden.
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