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SKROT BUDGETLOVEN OG TRÆD UD
AF FINANSPAGTEN

Foto: Folkebevægelsen mod EU’s landsmøde 2016

I Danmark er der i dag kommuner med både råd til og politisk flertal for at bruge
flere penge på velfærd, end de gør. Hvorfor i al verden gør de det så ikke?
Kommunerne holder igen med investeringer i eksempelvis børnehaver, klimavenligt byggeri og hjemmehjælp på grund af Budgetloven. Budgetloven er den
danske lov, der gennemfører EU’s Finanspagt. Finanspagten forpligter os til at
føre en stram finanspolitik uanset, hvem vælgerne stemmer på.
Havde vi skiftet kronen ud med euroen, var vi tvunget ind i EU’s Finanspagt.
Heldigvis stemte et flertal nej til euro ved folkeafstemningerne i 1992 og 2000.
Så længe vi ikke har euro, kan et flertal i Folketinget melde os ud af EU’s Finanspagt, ophæve budgetloven og give plads til mere velfærd og dermed flere
arbejdspladser, som vi har brug for i en nedgangstid.
I Folkebevægelsen Mod EU mener vi, at det er borgerne, der skal bestemme,
hvor meget vi vil bruge på vores fælles velfærd. Det skal EU ikke have lov til at
bestemme. Vores budskab til Folketinget er derfor klart: Skrot budgetloven og
træd ud af Finanspagten!

HVAD ER FINANSPAGTEN OG BUDGETLOVEN?
EU’S FINANSPAGT
En mellemstatslig EU-aftale, som forpligter de lande, der er underlagt den, til at
føre en meget stram finanspolitik.
EU-Kommissionens har planer om, at Finanspagten skal gøres overstatslig, og når
det sker, kan Danmark ikke længere træde ud af den. Der er altså NU, vi skal reagere!
BUDGETLOVEN
Den danske gennemførelse af Finanspagten. Den sætter en øvre grænse for hvor
mange penge staten, kommunerne og regionerne må bruge.

HVEM ER VI OG HVAD VIL VI?
I Folkebevægelsen mod EU arbejder vi tværpolitisk for
en dansk udmeldelse af EU på et demokratisk grundlag og med globalt udsyn.
Vi mener, at det nære demokrati skal styrkes, så kommuner og regioner får flere muligheder for at indrette
vores samfund, netop som borgerne gerne vil have det.
Derfor ønsker vi, at Danmark melder sig ud af EU og
frigør os fra EU’s indblanding i vores love og regler. På
den måde kan vi både styrke demokratiet og sikre velfærd, miljø og den danske model.
Samtidig arbejder Folkebevægelsen mod EU for et tæt
og ligeværdigt internationalt samarbejde med både
Norden, EU og resten af verden.
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VIL DU UD? SÅ MELD DIG IND!
Bliv medlem af Folkebevægelsen mod EU for kun 50 kr.
året ud!
Der er brug for den brede folkelige EU-modstand i Danmark, og vi har også brug for dig. Jo flere vi er, des mere
kan vi nemlig!
Du kan læse mere og blive medlem på folkebevaegelsen.
dk/bliv-medlem/ eller ved at scanne QR-koden.

GIV ET FRIVILLIGT BIDRAG
Hos Folkebevægelsen mod EU har vi ikke store virksomheder i ryggen, og ethvert frivilligt bidrag - stort som småt
- betyder derfor rigtig meget for os!
Hver en krone vi modtager, er en krone mere til vores arbejde: At give EU modstand!

MobilePay

62755

Netbank

9860-025100

FØLG OS PÅ SOCIALE MEDIER
Facebook
FolkebevaegelsenModEU
Instagram
folkebevaegelsen_mod_eu
Lyngbyvej 42, 2100 København Ø
fb@folkebevaegelsen.dk

YouTube
FolkebevægelsenmodEU
Twitter
@Folkebevagelsen
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