Vil du gøre en forskel i kampen mod endnu mere EU og for demokrati, så meld dig ind i Folkebevægelsen mod EU for kun 50 kroner
resten af indeværende år og bliv et af Folkebevægelsens mere end
3.500 medlemmer.
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BLIV AKTIV IMOD EU

HVAD ER FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU?
Vi er Danmarks tværpolitiske bevægelse for en dansk udmeldelse af EU.
Vores EU-modstand bygger på demokrati og åbenhed. I stedet for
EU ønsker vi et øget nordisk samarbejde både lokalt og internationalt i
Europarådet og FN.
Vores værdier er de nordiske velfærds
staters værdier bredt set. Det gælder en
tryg miljøbeskyttelse, et arbejdsmarked med
respekt for arbejdsgivere og fagbevægelsens
frie aftaleret og en værdig velfærd.
Vi er tværpolitiske med medlemmer fra de
fleste danske partier. Vi blander os ikke i den
førte partipolitik, men vi insisterer på, at skal
det danske samfund ændres, så skal det ske
via danske folkevalgte politikere og ikke fra
EU’s side.
Læs mere: www.folkebevagelsen.dk

Folkebevægelsen arbejder
aktivt imod mere magt til
EU. Her fra den succesrige
kampagne i 2015 imod, at
EU skulle bestemme retspolitikken.

DEMOKRATI

SELVBESTEMMELSE

KLIMA

ÅBENHED

MILJØ

NORDISK SAMARBEJDE

FAGLIGE RETTIGHEDER
H
A
N
DEN DANSKE D
MODEL E
L

EU-MODSTAND
FRED
GIVER
FOLKESTYRE
VELFÆRD MENING

RETSSIKKERHED

TVÆRPOLITIK

FOLKEAFSTEMNING

FOLKEVALGTE

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

VI STÅR VED EN SKILLEVEJ

FOR DEMOKRATIET

EN FREMTID UDEN FOR EU

Hvad har visse sprøjtegifte, benzinbiler og lange dyretransporter
med hinanden at gøre? Svaret er, at ingen af delene kan forbydes af
Folketinget. Det bestemmer EU.

I EU har demokratiet trange kår. Den ikke-folkevalgte EU-kommission har eneret på at stille lovforslag og selve lovgivningsprocessen er
ikke demokratisk.

Tit hører vi politikere ønske sig et andet EU. Det er ikke muligt.
I EU’s grundlov, EU-traktaten, er den overordnede politik skrevet ind,
og EU’s mål beskrives som “en stadig snævrere union”.

Udviklingen i EU går kun én vej: Mere magt til EU. Allerede nu
blander EU sig i vores velfærd, miljø, klima, økonomi og arbejdsmarked. I dag bestemmer EU
mere end halvdelen af
alle love i Danmark.
Med EU’s planer om
både forsvarsunion og
bankunion får EU endnu mere
magt på medlemslandenes bekostning.

Alt for meget i EU
afgøres bag lukkede
døre med stude
handler mellem EU-
Parlamentet, Kommissionen
og de enkelte lande – stærkt påvirket af lobbyister. Se bare på EU’s
klimapolitik, som halter voldsomt for at tage hensyn til sorte industrier.

Folkebevægelsen mod EU ønsker
derfor en folkeafstemning om dansk
EU-udmeldelse. Afstemningen skal vare
et år, så der er tid til en debat om alternativer til EU, som kan forpligte partierne til at respektere resultatet og sikre
en ordentlig udtræden af EU.

Hver gang EU vedtager en ny lov, så sættes demokratiet ud af
kraft herhjemme. Uanset hvem vi vælger til Folketinget, kan de danske
politikere ikke ændre loven igen. Det gælder alle de områder, hvor EU i
dag bestemmer.

Folkebevægelsen vil erstatte
EU-medlemskabet med øget nordisk
samarbejde og via EFTA få en handelsaftale med EU-landene med respekt for
miljø, sundhed og arbejdsmarkedet.
Dermed kan vi bevare vores velfærdsog arbejdsmarkedsmodel uden EU-ind
blanding.

Vi påstår ikke, at Danmark forsvinder. Hverken som sprog
eller land. Men vi står ved en skillevej, hvis vi skal være et selv
stændigt demokrati, der bestemmer vores love selv. Enten fort
sætter udviklingen med mere magt til EU i retning af Europas
Forenede Stater, eller også siger vi stop. Her giver EU-modstand
mening.

Uden for EU kan vi derimod frigøre os fra EU’s mange regler og få
mere demokratisk selvbestemmelse. Vores EU-modstand er derfor en
bevægelse for mere demokrati.

Aktiv EU-modstand

