
FOLKEBEVÆGELSEN – DIN STEMME MOD EU
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.

EU-eliten ønsker i disse år mere magt til EU 
på en lang række områder. Derfor står befolk-
ningen 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.

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

FolkebevaegelsenModEU

Folkebevaegelsen

Tlf. 35 36 37 40 – www.folkebevaegelsen.dk
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VIL DU UD AF EU?
Så meld dig ind i Folkebevægelsen mod EU

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.

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.

LAVE K. BROCH

JA TIL SAMARBEJDE  
OG DEMOKRATI  
– NEJ TIL EU-STATEN
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JA TIL SAMARBEJDE OG DEMOKRATI  
– NEJ TIL EU-STATEN!
Centraliseringen af magt i EU udhuler vores demokrati og selv-
stændighed. Jeg er varm tilhænger af internationalt samarbejde, 
men ikke udviklingen af en EU-stat. 

EU-kommissionen vil, at EU skal have overstatslig magt inden 
for skattepolitikken, udenrigspolitikken og arbejdsmarkedet. Den 
tyske kansler og den franske præsident vil have en EU-hær, og 
Løkke Rasmussen hælder til dansk indlemmelse i EU’s bankunion. 
Dette er den forkerte vej for Danmark.

Ingen folkevalgt politiker kan stille lovforslag inden for de 
 områder, hvor EU har magt. EU-kommissionen har monopol på  
at stille lovforslag. Det kan jeg ikke acceptere. 

Pamperi og svindel er desuden almindeligt i EU. Der svindles  
for milliarder af kroner hvert år. Og EU-kommissionens formand 
Juncker og EU-præsidenten Tusk tjener over 240.000 danske 

 kroner om måneden – mens  
EU’s egne tal viser, at 17% af 
 borgerne i EU trues af fattigdom. 
Det er  uanstændigt. 

I EU-parlamentet vil jeg kæmpe for vores selvbestemmelse, 
demokratiet, miljøet, velfærden, dyrevelfærden, et globalt udsyn, 
og at vi tager magten tilbage. Danmark skal frigøre sig fra EU, 
genindtræde i EFTA og styrke det nordiske samarbejde. 

Mærkesager 
l  Et levende folkestyre og samarbejde 
l  Klimakampen skal prioriteres
l  Nej til EU-staten, EU-hæren og bankunionen
l  Tag magten tilbage fra EU
l  Styrk det nordiske samarbejde
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