
EU-MODSTAND GIVER MENING

EU SKYLD I FORSINKET VACCINERING MOD COVID-19
Samtidig drømmer EU om magt over sundhedspolitikken, som i dag bestemmes nationalt. 

EU fik også tilegnet sig magten over vaccineindkøb, der har betydet en tung og bureaukra-

tisk proces, som forsinkede vaccinationsprogrammerne i EU-landene.

Et land som Storbritannien kunne derimod komme lynhurtigt i gang med sine vacciner.

MAGT STRØMMER TIL EU
Hver gang en krise opstår, er EU-systemet hurtig til at overtage mere magt på bekostning 

af medlemslandene. Det så vi med finanskrisen og nu igen med coronakrisen, hvor EU fik 

skruet en krisefond sammen, som afgørende vil øge EU’s magt via fælles gæld. 

EU har også for første gang udskrevet skattelignende afgifter. Beskatning er ellers noget, 

medlemslandene har eneret på.

BEVAR DANSK KONTROL OVER 
SUNDHEDSVÆSNET

VI SKAL KUNNE BESTEMME SELV
Derfor giver EU-modstand mening, også 

i et coronaperspektiv! EU skal ikke have 

mere magt. Tværtimod.
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EU’S ”ONE-SIZE FITS ALL”-MODEL TRUER DEMOKRATIET
Faktum er, at det er de nationale demokratier, der har vist handlekraft mod corona - ikke 

EU. Det var Folketinget og regeringen, der valgte den danske forsigtighedsstrategi.

Under coronapandemien har vi for alvor oplevet, hvor vigtigt det er at have et 
stærkt sundhedsvæsen, som vi selv har kontrol over. En kontrol, som EU drømmer 
om at overtage. 

I andre lande valgte man på demokratisk 

vis andre strategier.

Tænk hvis EU havde haft magten, og vi 

alle skulle tvinges ned i samme model?

International koordinering giver natur-

ligvis mening i en pandemi, men der skal 

være plads forskellighed.

MAGT HØRER HJEMME I 
DEMOKRATIER, IKKE I EU!

Lyngbyvej 42, 2100 København Ø

fb@folkebevaegelsen.dk

(+45) 3536 3740

folkebevaegelsen.dk

VIL DU UD? SÅ MELD DIG IND!
Bliv medlem af Folkebevægelsen mod EU for kun 50 kr. året 
ud!

Du kan læse mere og blive medlem på folkebevaegelsen.dk/
bliv-medlem/ eller ved at scanne QR-koden.

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!

GIV ET FRIVILLIGT BIDRAG

MobilePay 
62755

Netbank

9860-025100

Hos Folkebevægelsen mod EU har vi ikke store virksomheder i 
ryggen, og vi modtager ikke stemmepenge.
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!

Facebook
FolkebevaegelsenModEU
Instagram
folkebevaegelsen_mod_eu

YouTube
FolkebevægelsenmodEU
Twitter
@Folkebevagelsen

FØLG OS PÅ SOCIALE MEDIER

HVEM ER VI OG HVAD VIL VI?

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.

Vi mener, at det nære demokrati skal styrkes, så kommu-
ner og regioner får flere muligheder for at indrette vores 
samfund, netop som borgerne gerne vil have det.

I Folkebevægelsen mod EU arbejder vi tværpolitisk for en 
dansk udmeldelse af EU på et demokratisk grundlag og 
med globalt udsyn.

Samtidig arbejder Folkebevægelsen mod EU for et tæt og 
ligeværdigt internationalt samarbejde med både Norden, 
EU og resten af verden.

Susanna Dyre-Greensite
Formand


