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.
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EU VIL HAVE EN MILITÆR UNION I 2025
EU har sat sig som mål at være klar med en færdigudbygget militær
union i 2025. Udviklingen af EU’s militære projekt er allerede begyndt.
Det drejer sig ikke kun om en EU-hær eller ej. Det drejer sig også om
EU-støtte til våbenindustrien, eksport af EU-våben til diktaturstater,
integrering af de nationale forsvarsenheder, oprustning, og om at
milliarder af skattekroner kunne være brugt bedre.
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Danmark har et forsvarsforbehold i EU som betyder, at den danske
befolkning har takket nej til at være en del af EU’s militære projekt.
Det kan kun en folkeafstemning blandt danskerne ændre på.

EU er ikke et
fredsprojekt.

”

Danmark skal ikke give magt til
EU på det militære område.
Vi skal fastholde det danske
forsvarsforbehold og stoppe med
at sende danske skattekroner
til EU’s forsvarsfond.
Susanna Dyre-Greensite,
formand for Folkebevægelsen mod EU

Alligevel har et flertal i Folketinget indlemmet Danmark i EU’s
forsvarsfond. En fond der betales af skatteborgerne, og hvor EU
bestemmer, hvad pengene går til. I sidste ende sendes der penge videre
til våbenvirksomheder, som sælger våben til regimer, der vedvarende
krænker menneskerettighederne. Saudi Arabien er f.eks. det land, som
EU eksporterer næstflest våben til. EU er således med til at skabe ufred
i verden. Fra 2021-2027 vil Danmark betale op til 1,9 milliarder kroner
til EU’s forsvarsfond.

EU ER IKKE FREDENS PROJEKT
EU-tilhængere hævder ofte, at EU er fredens projekt, men ifølge
EU’s Lissabontraktat er det et krav, at medlemsstaterne ”gradvist
forbedrer deres militære kapacitet”. Det vil sige en konstant
oprustning.
Siden EU i 2017 etablerede sit faste forsvars- og sikkerhedssamarbejde (PESCO), har den overnationale militære ambition
taget fart i EU. Allerede nu følges en klar plan for standardisering af
udstyr, træning, samt udvikling og indkøb af våbensystemer, som giver
EU mere og mere magt på det militære område.
Folkebevægelsen mod EU arbejder aktivt for at Danmarks
Folketing skal beholde magten over forsvarsområdet. Vi kræver, at
flertallet på Christiansborg viser respekt for demokratiet og forsvarsforbeholdet, og at vi derfor stopper med at betale til EU’s forsvarsfond.

Du kan læse mere på Folkebevægelsens Tema om EU-militær:
www.folkebevaegelsen.dk/tema/eu-militaer/

