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MAGT OG MILLIARDER
FOSSER TIL EU
– EU UDNYTTER CORONA
EU-modstanden lever i bedste
velgående. Folkebevægelsen mod
EU har brugt slutningen af 2019 og
starten af 2020 på en større restrukturering af organisationen. Den
seneste tid er det strømmet ind med
medlemmer.
En meningsmåling lavet af Sentio
for Folkebevægelsen mod EU viste i
maj i år et flertal imod EU-medlemskabet, hvis det kunne erstattes af
et øget nordisk samarbejde. Således
foretrak 43,7 % af danskernes et nordisk forbund, mens 40,9 % foretrak
at blive i EU.
Senest har en ny repræsentativ
meningsmåling vist, at 23,4 % af de
adspurgte ville stemme på Folke
bevægelsen mod EU, hvis der var
EU-valg i morgen.
Der er også god grund til EU-
modstand netop nu. I sommerens
EU-budget led Danmark et sviende
nederlag og blev pålagt en ekstraregning på hele 31,5 mia. kroner ekstra
over budgettets 7-årige periode.
Penge som kunne være gået direkte
til velfærd, skattelettelser eller klima.
Samtidig har EU taget store skridt

i retning af den EU-statsdannelse,
som er beskrevet i EU’s traktater om
en stadig snævrere union.
Det gælder både indførelsen af
en fælles EU-gæld, og det gælder
indførelse af overnationale skatter
og nye afgifter, som længe har været
en drøm i EU-systemet.
I Folkebevægelsen mod EU er
vi en demokratibevægelse. Vi er
EU-modstandere, fordi EU undergraver vores demokrati. Derfor har
corona også været en øjenåbner for
mange. Det var de enkelte medlemslande, som handlede og herhjemme
handlede hurtigt. Væk var hensynet
til EU’s indre marked. De enkelte
lande valgte på demokratisk vis
forskellige modeller for, hvordan de
håndterede corona og beskyttede
borgerne. I Danmark via nedlukning, i
Sverige fortsatte åbenheden.
Havde EU skullet bestemme, var
værdifuld tid gået tabt og resultatet
usikkert.
Alt det kan du læse om i denne
avis, hvor vi også dækker EU’s trussel
mod dagpengesystemet herhjemme
og de manglende klimaambitioner.
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Vil du også med i EU-modstanden, så få et godt tilbud og lidt
”skrækindjagende” læsestof på
bagsiden.
God fornøjelse!
Venlig hilsen

Susanna Dyre-Greensite

SIDE 3

2

Folkebevægelsen mod EU

BUDGETNEDERLAG TIL DANMARK
Statsminister Mette Frederiksen gik
til EU’s budgetforhandlinger med et krav
om, at regningen ikke måtte blive større.
Alligevel endte forhandlingerne med et
stort nederlag for Danmark.
Svimlende 4,5 mia. kroner skal Danmark betale mere til EU hvert eneste år
oven i de næsten 20 mia., vi i forvejen
betaler hvert år. Da vi samtidig i det gamle
budget kun modtog ca. 10 mia. den anden
vej fra EU til Danmark, er underskud-

det på EU-medlemskabet enormt. Alt
sammen uden at vi har haft hverken en
folkeafstemning eller en politisk debat
herhjemme om, hvad befolkningen ønsker.
Eksempelvis har Danmark et EU-forsvarsforbehold, men alligevel betaler vi
via budgettet til EU’s forsvarsdimension,
som står til at få cirka 100 mia. kroner i det
nye budget i modsætning til 21 mia. i det
gamle for 2014-2020.
Hvis Danmark melder sig ud, så vil vi

”

Hvor EU’s budgetlov binder
landene på hænder og
fødder, så er der ingen smalle
steder, når det
gælder EU selv.

– Susanna Dyre-Greensite,
formand for
Folkebevægelsen mod EU

FÆLLES GÆLD ER ET KÆMPE SKRIDT MOD EU-STATEN
Foto: EU-Kommissionen

Af Åge Staun, direktør
og næstformand i
Folkebevægelsen
mod EU

Samtidig med det nye budget vedtog
EU-landene også en corona-genopretningsfond på 5600 mia. kroner, hvoraf
de 2900 mia. skal gives direkte til landene. Før forhandlingerne krævede Danmark, at de skulle gives som lån, og at der
ikke skulle være en fælles EU-gæld, som
landene hæfter for, da det er en kæmpe
glidebane mod Europas Forenede Stater.
I USA har dette sågar fået opkaldt et navn

20 ÅR FOR EURONEJ
Den 28. september i år er det 20
år siden, at et flertal af danskerne
stemte nej til at indføre euroen
efter en lang og flot kampagneindsats fra ikke mindst Folkebevægelsen mod EU. I dag er der fortsat
massivt flertal i befolkningen imod
at afskaffe den danske krone. Vi
kipper med flaget og siger tillykke
til danskerne!
ER DU UNDER 68 ÅR?
Er man under 68 år, så hører man
til det store flertal, som aldrig har
fået lov at stemme om EU-medlemskabet. Da danskerne stemte
om EF i 1972, var valgretten 20 år,
og siden er ingen blevet spurgt, om
vi ønskede at være medlem eller ej.
Med den fart, der er i EU’s tiltagende magt i retning mod EU-staten,
så burde det være en selvfølge, at
danskerne spørges en gang til.

Trods bastante udmeldinger fra statsminister Mette Frederiksen op til EU-topmødet om
ikke at ville betale mere, så tabte Danmark kampen om en ny milliardregning til EU og
Kommissionsformand Ursula von der Leyen (th).
efter sig, idet den daværende amerikanske
finansminister Alexander Hamilton i 1790
samlede delstaternes gæld under forbundsregeringen og derved tvang staterne
ind under en fælles føderal finans- og
pengepolitik. Derfor kaldes dette for
Hamilton-øjeblikket i økonomisk teori,
hvilket var afgørende for dannelsen af det
føderale USA.
Nu skal EU-landene bindes til EU ved

EU’s eget Hamilton-øjeblik. Selv hvis lande
vil meldes ud, så skal de hæfte for gælden, hvilket giver EU en enorm magt til at
tvinge sin politik igennem.
Før topmødet i sommers stod danske
politikere i kø for at advare mod fælles
gæld, nu er der stille. I Folkebevægelsen
mod EU mener vi, at hele budgettet og
Genopretningsfonden bør sendes til folkeafstemning.

altså kunne spare rigtigt mange penge,
som kunne bruges på velfærd, skattelettelser, klima, støtte til andre lande eller
hvad et demokratisk flertal i Folketinget
nu vælger. Til sammenligning forhandlede
partierne i Folketinget ved finansloven
i 2019 før corona nemlig om et råderum
på kun 3 mia. kroner. Nu skal vi fremover
sende 24,2 mia. til EU hvert eneste år,
ovenikøbet uden demokratisk kontrol
med, hvad pengene skal bruges til.

EU-SKAT PÅ VEJ
Et kæmpe gennembrud for EU-
staten. Sådan beskrives det fra flere
sider, at EU i det nye budget endelig
fik hul på et længe næret ønske fra
EU-toppens side om, at EU skal have
nye egen-indtægter i form af skatter og
afgifter. EU må faktisk slet ikke opkræve
skat ifølge traktaten, men ved at lade
medlemslandene opkræve dem og sende pengene videre så kan man omgå
reglerne.
Helt konkret har man valgt nogle
afgifter, som formodes at være populære i befolkningen. I første omgang
indføres en plastik-afgift. Dernæst
ønsker EU-Kommissionen at vedtage en CO2- og en digital afgift. Disse
skal dog først vedtages på et senere
tidspunkt.
På den måde ønsker EU at få et
kulsort budget til at fremstå grønt,
samtidig med at man sikrer en større
uafhængighed af medlemslandene og
på den måde får mere magt i EU-systemet.
Ønsker du heller ikke mere magt til
EU-staten og nye EU-skatter og afgifter,
så meld dig ind i Folkebevægelsen
mod EU.

FLERTAL FOR NORDISK SAMARBEJDE I STEDET FOR EU
Foto: Johannes Jansson/norden.org

En meningsmåling foretaget af Sentio
for Folkebevægelsen mod EU i maj måned
viste, at et flertal af danskerne ønsker at
erstatte EU-medlemskabet med et nordisk forbund. 43,7% foretrækker nordisk
samarbejde mod 40,9%, som ønsker
fortsat EU-medlemskab.
Norden udgør tilsammen verdens 13.
største økonomi.
I forvejen samarbejder Nordisk Råd tæt

Et flertal af danskerne foretrækker øget
nordisk samarbejde i stedet for EU-medlemskabet.

om en række emner som uddannelse og
udveksling, erhverv, forskning, kultur, miljø,
klima og energi.
Melder vi os ud af EU, kan vi øge samarbejdet yderligere på de områder, hvor EU
i dag låser os fast på en bestemt politik.
Det gælder ikke mindst på emner som
udenrigspolitik, klima og arbejdsmarked,
hvor Norden igen kan blive en bæredygtig
global stemme.
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CORONA: DEMOKRATISK HANDLEKRAFT
LIGGER BEDST I NATIONALSTATEN
Nationalstaterne viste handlekraft
under corona. EU derimod var en mod
spiller på flere punkter.
Som et af få politikområder ligger
sundhedspolitikken hos de enkelte
medlemsstater og ikke i EU. Det var derfor
et dansk valg, da den danske regering
lukkede Danmark ned den 11. marts.
Havde EU haft magten over sundhedspolitik, så havde en national nedlukning
ikke været mulig, da et flertal først skulle
blive enige i EU, hvilket kunne tage lang
tid.
Hvis man kigger på meldinger fra EU-systemet på det tidspunkt, så er det usand-

synligt, at en nedlukning var kommet
igennem.
Anbefalingerne fra EU-agenturet Det
Europæiske Center for Forebyggelse og
Kontrol af Sygdomme, ECDC, fra den 2.
og 12. marts indeholdt ikke anbefalinger
om nedlukning af samfundet og lukning
af grænser, men tvært imod nogle vage
anbefalinger om afstand, hygiejne og
smittesporing. Disse anbefalinger ligger
tættere på den svenske model end den
danske og kunne på europæisk plan have
betydet markant flere dødsfald, hvis alle
lande var blevet dem påtvunget.
At EU ikke har magt over sundheds

ER EU EN GRØN FRONTLØBER?
Af Dennis Baggers
Laursen,
Ungdom mod EU

Unge i dag er en historisk grøn generation. Derfor kan det virke tillokkende på
mange unge, når EU markedsfører sig
som grøn og klimabevidst. Virkeligheden
er bare en helt anden.
I det nye EU-budget skal 30 procent af
pengene ifølge aftalen bruges på tiltag,
der fremmer klimaet. Problemet er bare,
at dette allerede i det gamle budget var
gældende for 20 procent, uden at det
gjorde en forskel. Tværtimod gik meget af
støtten til klimaskadeligt, konventionelt
animalsk landbrug, som skader klimaet
så meget, at selv EU’s egne revisorer
konkluderede, at det ikke var grønt.
Det er ren vildledning at kalde det grøn
omlægning.
Den såkaldte Grønne EU-pagt fra
sidste år blev vedtaget efter hele 151
møder mellem EU-Kommissionen og
lobbyorganisationer fra især olie- og
gasindustrien. Resultatet var en klar sejr
for lobbyisterne med fortsat EU-satsning
på fossile brændsler, især gas.
Således planlægger EU-Kommissionen milliardinvesteringer i 55 projekter
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til fremme af skifergas og andre fossile
brændsler. Det er blandt andet dette,
Danmark med det nye budget betaler
over 24 mia. om året til.
Samtidig forhindrer EU-lovgivningen,
at Danmark og andre lande kan gå foran
og eksempelvis forbyde salg af benzin
og dieselbiler i 2030, som et folketings-
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flertal herhjemme ønsker. Vi kan i øvrigt
heller ikke få lov at afskaffe moms på
økologi.
I Ungdom mod EU vil vi afsløre EU’s
sorte klimapolitik og kæmpe for en grøn
EU-modstand.

politikken, har dermed vist fordelen ved et
levende demokrati midt i krisen, hvor hvert
land har kunnet følge sin egen politik.
Til gengæld har andre områder, hvor
EU har magten, haft betydning. I praksis
har det været umuligt at forhindre coronahjælp til virksomheder i skattely, da EU’s
regler forhindrer dette. De forskellige landes
sundhedsvæsener har stået svagt pga. EU’s
Finanspagt. Hele 63 gange har EU krævet
besparelser i sundhedssektorerne i alle
EU-lande de sidste 9 år. Godkendelse af nye
værnemidler trak ud pga. EU-bureaukrati,
og sådan kunne man blive ved!

SVÆRERE AT
FÅ DAGPENGE FOR
DANSKERE
END EU-BORGERE
Af Ole Nors Nielsen,
næstformand
Folkebevægelsen
mod EU

I Danmark har vi en model, hvor arbejdsgivere og fagbevægelsen forhandler
løn og arbejdsforhold til stor tilfredshed
for begge parter, og et stort flertal af i
befolkningen bakker op. Gennem årene
har EU gentagne gange angrebet denne
model via social dumping og lovforslag.
Det gælder også de danske dagpengeregler. Ændringerne her vil betyde, at
EU-borgere efter kun en måneds medlemskab af en dansk a-kasse kan få dagpenge
og bagefter kan tage dem med til et andet
EU-land i 6 måneder. I dag skal de være
medlem i 3 måneder og kan kun få dem ud
af landet i 3 måneder. En dansk arbejder
derimod skal være medlem et år og kan
fortsat kun tage dem ud i 3 måneder.
Derved skævvrides arbejdsmarkedet, og
en større andel af vores velfærd sendes ud
af landet. Dette åbner en ladeport for spekulation og social dumping – især inden
for byggeri, landbrug og transport. EU skal
blande sig uden om vores dagpenge og
vores arbejdsmarked.
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MELD DIG IND OG FÅ 50 EKSEMPLER
PÅ FRÅS I EU TILSENDT
Ny pjece fra
Folkebevægelsen
mod EU afdækker
frås og svindel i
EU for tilsammen
180.000.000.000
kroner. Vi har her
samlet et par
eksempler fra
pjecen, men ved
at melde sig ind i Folkebevægelsen
mod EU for blot 50 kroner for resten af året
får du pjecen tilsendt gratis.

18 MILLIONER KRONER
TIL PROMOVERING
AF FROSNE POMFRITTER
I 2016 modtog landbrugets brancheorganisation i Flandern i det nordlige Belgien
(VLAM) knap 18 millioner kroner af EU til
at gennemføre en kampagne for frosne
pomfritter. Kampagnen var målrettet

bygning, samt velvære for den enkelte
hest”. En heste-spabehandling koster 350
kroner.

lande i Asien og havde blandt andet til
formål at ”opbygge et positivt image af
frosne pomfritter fra Europa”. Som del af
kampagnen kunne man opleve maskotten
og pomfritambassadøren Mr. James Bint
med et ”License to Fry!” på forskellige
madmesser.

298 MILLIONER KRONER
PÅ BLYANTSPENGE
UDEN NOGEN KONTROL
Alle EU-Parlamentarikere modtager oven i
deres faste løn hver måned 32.902 kroner
skattefrit i såkaldte blyantspenge. Det
svarer til 394.828 kroner årligt.
Ifølge Transparency International er der
ingen gennemsigtighed i, hvad pengene
anvendes til, og der foretages ingen former
for kontrol med, om pengene bliver brugt
efter reglerne. Den samlede udgift på EU’s
budget til blyantspengene er 298 millioner
kroner om året.

200.000 KRONER
PÅ ET HESTE-SPA
I 2016 modtog ”Happy Horse Spa & Rehab” i alt 200.000 kroner fra EU’s Landbrugsfond til etableringen af en heste-spa
med et vandbånd og en vibrator.
Ifølge ”Happy Horse Spa & Rehab”
kan heste-spaen bruges til ”et genoptræningsforløb i forbindelse med at hesten er
skadet, men det kan også være et forløb,
der er baseret på kondition, muskelop-

17 MILLIONER KRONER
PÅ OVERVÅGNINGSUDSTYR TIL
HVIDERUSSISK DIKTATOR
I skrivende stund eksploderer volden mod
fredelige demonstranter i Hviderusland
efter protester imod Europas sidste diktator, som præsident Lukasjenko kaldes.
Desværre med hjælp fra EU.
I perioden 2015-2017 har EU nemlig
som del af sit naboprogram finansieret
overvågnings- og patruljeudstyr for mere
end 17 millioner kroner til Hviderusland.
Det kunne organisationen DanWatch
afsløre i 2019. Finansieringen har fundet
sted selvom EU officielt har nedlagt forbud
mod al handel med udstyr, som kan
benyttes til intern undertrykkelse i
landet.

VIL DU UD AF EU?

SÅ MELD DIG IND I FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU
Folkebevægelsen mod EU arbejder for en dansk udmeldelse af EU. Vi mener, at EU
skader demokratiet, velfærden og et ligeværdigt internationalt samarbejde. Uden for
EU kan vi fortsat handle med de øvrige EU-lande, samtidig med at vi slipper for EU’s
toldmure og kan spare nogle af de mange milliarder, som EU-medlemskabet koster os
årligt i underskud. Penge, som i stedet kan bruges på velfærd, klima eller skattelettelser.

Folkebevægelsen
arbejder aktivt
imod, at EU får
mere magt. Her
fra kampagnen
imod, at EU skulle
bestemme vores
retspolitik i 2015.
Vil du være med
til at tage magten
tilbage fra EU, så er
Folkebevægelsen
mod EU stedet
for dig.

I stedet for EU ønsker vi et øget nordisk samarbejde, et fair handelsaftale med EU,
EFTA-medlemskab og et øget engagement i Europarådet og FN.
Vores idégrundlag bygger på demokrati, den nordiske arbejdsmarkeds- og velfærdsmodel, miljø og klima og et globalt udsyn. I dag har vi over 3100 medlemmer, og vi
har lokalkomiteer fordelt over hele landet.
Vil du også ud af EU, så kom med på holdet. – Bliv medlem resten af året for kun
50 kroner og modtag pjecen 50 Eksempler på Frås og spild i EU gratis.
folkebevaegelsen.dk/om-os/bliv-medlem
eller send et bidrag på mobilepay 62755

DU KAN OGSÅ FØLGE OS PÅ DE SOCIALE MEDIER
FolkebevaegelsenModEU
folkebevagelsenmodeu

REKLAMER NEJ TAK!
Reglerne for Reklamer Nej Tak-klistermærket undtager politisk
oplysningsmateriale. Derfor deles denne avis også ud til husstande
med Reklamer Nej Tak, hvilket er helt efter reglerne.
Vi håber meget, at modtagerne finder avisen interessant.
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