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.
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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?

SKAL EU
BESTEMME
ALT?

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

SKAL EU BESTEMME ALT?
De fleste partier siger, at EU ikke skal blande sig i alt, så hvorfor
skulle du stemme på en rendyrket EU-modstander, hvis du ”kun”
er EU-skeptiker? Det bør du gøre,
l

l

l

l

l

l

 vis du synes, at det er urimeligt, at EU i høj grad bestemmer
h
over lovgivningen i Danmark,
hvis du synes, at det er urimeligt, at den danske finanslov skal
til godkendelse i EU, før den fremlægges i Folketinget,
hvis du synes, at det er urimeligt, at Danmark ikke selv kan bestemme sin miljøpolitik,
hvis du synes, at Danmark selv skal bestemme over sin beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik,
hvis du synes, at Danmark selv skal bestemme over nære ting
som sundhed, velfærd og uddannelse,
hvis du synes, at Danmark skal kunne samarbejde med lande
uden for EU uden at skulle følge EU’s regler.

Efter at Danmark har under
skrevet Lissabon-traktaten, som er
en slags EU-grundlov, er der stort
set ingen grænser for, hvad EU kan
blande sig i.

”

Verden er større
end EU. Danmark får
det bedre i verden
uden for EU.

Jeg synes, at Danmark skal kunne bestemme selv.
Derfor må vi ud af EU.

Mette Langdal
Jeg er folkeskolelærer,
60 år og bor i Vejen.
Du er velkommen til at
kontakte mig på
mettelangdal@hotmail.dk

Du finder mig som nr. 12 på Liste N.

Med venlig hilsen
Mette Langdal
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