
De britiske vælgere har stemt for 
BREXIT og dermed besluttet, at Stor
britannien skal forlade EU. Dermed har 
de taget magten tilbage fra EU og valgt 
en fremtid, som de selv bestemmer! 

Der er grund til at ønske tillykke med 
dette resultat, som kom i hus på trods af 
et massivt pres fra EUeliten, menings
dannere og erhvervslivets top. Trods det
te pres valgte et flertal af helt alminde
lige britiske vælgere at vægte demokrati 
og egen selvstændighed højest. 

Folkebevægelsen mod EU arbejder for 
en dansk folkeafstemning, hvor dan
skerne også kan tage magten tilbage fra 
EUeliten. Vi kalder det DAXIT.

Afstemningen om retsforbeholdet sidste 
år viste, at et flertal af danskerne ikke 
ønsker mere magt til EU. Rigtig mange 
danskere er også i dag glade for, at vi 
stemte nej til euroen i år 2000. Alligevel 
har EU gennem årene fået stadig mere 
magt over hovedparten af lovgivningen i 
medlemslandene.

Det gælder på centrale områder som 
finanslove, velfærd og miljø. I dag skal 
finanslove om ad EU, inden de kan 
vedtages i Folketinget, og EU bestemmer 
indirekte over store dele af vores vel
færdssamfund via Finanspagt, budget
love osv. 

På arbejdsmarkedet har EUdom
stolen åbnet for forringelser af faglige 
rettigheder og social dumping, og på 
 miljøområdet kan vi ikke selv forbyde 
farlige sprøjtegifte eller skadelig kemi 
i vores dagligvarer. Uden for EU har vi 
 derimod friheden til at bestemme  
selv!

Alene derfor trænger vi til en grundig 
debat og en folkeafstemning om det 
danske EUmedlemskab. Hvor mange 
danskere er for eksempel i dag klar over, 
at EU bestemmer det overordnede ind
hold i en stor del af vores love?

I Folkebevægelsen ved vi godt, at det 
bliver en lang kamp for en dansk ud
meldelse. Også vi vil blive mødt med 

økonomiske skræmmekampagner som 
dem, briterne har været ude for, og som 
vi også oplevede ved euroafstemningen 
i år 2000. 

Derfor har vi lavet denne avis, hvor du 
kan læse mere om, hvad EU 
betyder for danskerne, og 
ikke mindst hvordan vi 
sagtens kan klare os 
økonomisk uden 
for EU, og hvilke 
udmærkede 
alternativer, 
som allerede 
i dag findes 
til EU.

Med venlig hilsen

Rina Ronja Kari 
Medlem af EU-parlamentet  
for Folkebevægelsen  
mod EU

Følg briterne ud af EU
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Brexit vandt, fordi 
den britiske  
EU-modstand er bred!
Mange såkaldte eksperter har prøvet at 
tegne et ensidigt billede af de britiske 
EUmodstandere, men når over 50% af 
vælgerne stemmer nej til EU, så kan man 
ikke sige, at det kun skyldes et enkelt 
parti eller en bestemt type borgere. 

Mennesker fra alle samfundslag og 
med forskellige baggrunde og politiske 
holdninger stemte nej til EU. Der var 
socialister, grønne, labourfolk, liberale 
og konservative blandt Leavestemmer
ne, ligesom der både var fagforeninger og 
virksomheder på nejsiden. 

Uden denne brede opbakning var re
sultatet aldrig blevet et britisk nej til EU. 
Selv i den britiske regering var der flere 
ministre, der aktivt kæmpede for et nej 
til EU, og blandt Labours politikere var 
der MP Kelvin Hopkins, som er mange
årigt medlem af Underhusets Europaud
valg og modtager af Folkebevægelsens 
træskopris i 2016. 

De britiske EUmodstandere havde også 
forskellig etnisk baggrund. En af de briti
ske ministre, der gik imod partilinjen, var 
i øvrigt Priti Patel, hvis familie stammer 
fra Indien og Uganda. I nogle af Stor
britanniens mest etnisk sammensatte 
områder såsom Slough og Luton stemte 
vælgerne for britisk udmeldelse. 

Meget tyder altså på, at det snarere 
var sociale og demokratiske forhold end 
etniske, som afgjorde valget.

De britiske EUmodstandere har da 
også gentagne gange påpeget, at mange 
briter med indvandrerbaggrund stem
te nej ud fra præcis de samme årsager 
som andre briter. De ville tage magt 
tilbage fra EU og styrke demokratiet i 
Storbritannien. Vote Leavekampagnens 
hovedslogan var i øvrigt også ”take back 
control”.

Tværpolitisk EUmodstand har der
med vist at betale sig.

Danske forskere:  
EU-medlemskabet 
øger ikke væksten 

Det har ingen indflydelse på den øko
nomiske vækst, om et land er med i 
EU eller ej. 

Det er konklusionen i en økono
misk undersøgelse fra Syddansk 
Universitet. Forskerne har sammen
lignet væksten i alle EUlande fra 
1961 til 2015 med de velstående lande 
i den vestlige samarbejdsorganisati
on OECD uden at finde belæg for, at 
EUmedlemskabet skulle have øget 
EUlandenes velstand. 

EU koster os  
21 milliarder
I år koster det danske EUmedlem
skab os ca. 21 milliarder kroner, hvil
ket svarer til ca. 3.750 kr. per dansker 
uanset alder. 

Godt nok får vi godt halvdelen 
tilbage i form af diverse EUprojekter 
og tilskudsordninger, som vi ikke har 
indflydelse på.  Dette efterlader et 
forventet nettounderskud på knap 10 
mia., hvilket forventes at stige i de 
kommende år.  

Der er altså masser at penge at 
spare på en dansk udmeldelse af EU.

På landsmødet i 2016 gav Folke-
bevægelsen sin Internationale 

Træskopris til EU-modstanderen 
Kelvin Hopkins, som er medlem af 

det britiske Underhus for Labour. 
Prisen gives for at stå fast imod EU.

Foto: Alexander Zehntner
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Masser af samarbejde uden for EU

Af Lave K. Broch,  
1. suppleant til EU-parlamentet  
for Folkebevægelsen mod EU

Kan lille Danmark klare sig alene uden 
for EU? Sådan ynder EUtilhængerne 
at spørge, når talen falder på en dansk 
udmeldelse af EU. Men spørgsmålet er 
forkert. Danmark skal ikke klare sig ale
ne, selvom vi melder os ud af EU. Der er 
nemlig masser af muligheder for samar
bejde og samhandel uden for EU.

Først og fremmest kan vi udvide det 
nordiske samarbejde. Tilsammen er de 
nordiske lande verdens 11. største økono
mi, og landene har allerede i dag et godt 
samarbejde i Nordisk Råd. På den måde 
kan Norden igen blive en progressiv 
stemme på verdensplan, når det gælder 
emner som udvikling, fredsarbejde, miljø 
og klima frem for, at EU i stigende grad 
overtager magten på disse områder.

Samtidig kan vi fortsat handle med de 
andre EUlande. EUtilhængerne hævder 
ofte, at en halv million job herhjemme 
er afhængige af EU’s indre marked. Men 
de glemmer at fortælle, at Danmark 

kan melde sig ind i samhandelsorgani
sationen EFTA og derved opnå samme 
handelsmuligheder for industrivarer 
med de andre EUlande, som vi har i dag. 
Denne model svarer til den, som Schweiz 
har i dag. En anden model kan være den 
norske EØSmodel, som dog giver EU 
større indflydelse end den schweiziske, 
som derfor er at foretrække.

Uanset hvilken model der vælges,  
så er danske arbejdspladser ikke umid

delbart i fare. Tværtimod kan vi øge 
samhandlen med resten af verden,  
hvis vi ikke er bundet af EU’s handels
mure. Vi kan også igen blive en fiskeri
nation ligesom Norge og Island, hvis vi 
melder os ud af EU og genvinder retten 
til vores egne territoriale farvandsgræn
ser. Nu har vi i stedet overladt dette  
til EU, så de danske farvande tømmes 
af blandt andet tyske og hollandske 
 far tøjer.

Endnu ved vi ikke, hvilken model for 

samarbejde Storbritannien får med EU, 
og om en tilsvarende model vil være til 
gavn for Danmark.  Men vi ved, at der er 
masser af alternative modeller, hvor vi 
både kan melde os ud af EU og fortsat 
handle og samarbejde med resten af 
verden.

Verden er større end EU.

Et valg mellem EU og demokrati

Af Rina Ronja Kari,  
medlem af EU-parlamentet  
for Folkebevægelsen mod EU

EU er i en historisk krise. Frustrationerne 
over vokser i medlemslandene, briterne 

har meldt sig ud, og den økonomiske 
krise fortsætter. Alligevel fortsætter EU 
ufortrødent sin kurs uden tegn på reel 
selvransagelse. Der er ellers nok at tage 
fat på. Aldrig har EUsystemet haft mere 
magt. De seneste år har budt på talrige 
nye aftaler, som har fjernet suverænitet 
fra medlemslandene og overført den til 
det overstatslige EU. 

Det gælder Lissabontraktaten fra 
2009, som gav øget magt til EU og 
fjernede landenes vetoret på hele 53 
politikområder. Det gælder også Finans
pagten og EU’s budgetlove, som betyder 
en stram sparepolitik, som har kastet 
millioner af europæere ud i arbejdsløs
hed og fattigdom. Endeligt gælder det 
EUdomstolen, som har tilladt social 
dumping i en række domme.

På mange områder er de gamle drømme 
fra EUtilhængerne om et Europas For
enede Stater stadig spillevende. 

Af frygt for befolkningernes mod 
stand siges det ikke så højt længere, 
men i realiteten styres EU efterhånden 
som et land, hvor EUkommissionen  
har eneret på at stille lovforslag, hvor 
der er én EUvaluta og ét arbejdsmarked 
med social dumping, og hvor landenes 
økonomi styres på samme måder af EU, 
som regering og Folketing herhjemme 
styrer kommunerne. Samtidig fosser 
suveræniteten fra medlemslandene og 
ned til EU, og hver eneste gang det sker, 
så mister vi et lille stykke demokrati 
herhjemme.

Er et område først overført til EU, så 
kan vi ikke længere ændre det – uanset 

hvem vi vælger til Folketinget. I dag 
påvirkes halvdelen af lovene herhjemme 
skønsmæssigt fra EU, så den demokrati
ske indflydelse er efterhånden reduceret 
til et minimum.

Det er det, vi mener, når vi siger, at vi 
har et demokrati at vinde ved at melde 
os ud af EU. Uden for EU har vi nemlig 
retten til selv at indrette vores sam
fund. Retten til at værne om velfærden. 
Retten til at forbyde de sprøjtegifte, som 
vi ønsker at forbyde, og retten til at sikre 
ordentlig løn og arbejdsforhold uden 
social dumping. 

Valget står mellem EU og demokrati.

Foto: Johannes Jansson/norden.org

Et konkret alternativ til EU er en styrkelse af det nordiske samarbejde, fx i Nordisk Råd.

facebook.com/rinaronjakari

facebook.com/LavekBroch
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Reklamer Nej Tak!
Reglerne for Reklamer Nej Tak
klister mærket undtager politisk 
oplysnings materiale. Derfor deles 
denne avis også ud til hus stande 
med Reklamer Nej Tak, hvilket  
er helt efter reglerne. 

Vi håber meget, at 
modtagerne finder 
avisen interessant.

Folkebevægelsen mod EU, Tordenskjolds 
gade 21, st.th., 1055 Kbh. K

Jeg vil med!
q   Jeg vil benytte mig af tilbuddet om kun 50 kroner  

for medlemskab frem til 31. december 2017
q   Jeg vil gerne være medlem (250 kr./100 kr. for  

pensionister, studerende og  arbejdsløse)
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+ + +  10435  + + +
0893 Sjælland USF B

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 internatio
nalt samarbejde til gavn for alle verdens 
lande.

Uden for EU kan vi fortsat handle med 

Folkebevægelsen mod EU
Læs mere og find os på 

FolkebevaegelsenModEU                Folkebevaegelsen                Folkebevaegelsen

Tlf. 35 36 37 40  – www.folkebevaegelsen.dk

God dansk Europol-aftale
3. december 2015 stemte et flertal af 
danskerne nej til at opgive retsforbe
holdet og overlade suveræniteten over 
retspolitikken til EU. Slagnummeret fra 
jasiden under kampagnen var truslen 
om, at Danmark ved et nej ikke ville 
kunne deltage i bekæmpelsen af græn
seoverskridende kriminalitet via Euro
polsamarbejdet, når nye Europolregler 
træder i kraft til maj i år.

I Folkebevægelsen mod EU var vi 
uenige i denne skræmmekampagne. 
Sammen med resten af nejsiden henvi
ste vi til, at der var gode chancer for at få 

en samarbejdsaftale mellem Danmark og 
Europol, i stil med de aftaler, som hele 
18 lande uden for EU havde i forvejen, 
herunder Norge. 

Kort før jul viste det sig, at vi fik  
ret. Her kunne statsminister Lars Løkke 
Rasmussen nemlig fremlægge et ud 
kast til en aftale med EU om en dansk 
samarbejdsaftale med Europol, som 
 sikrer dansk politi gode muligheder for 
fortsat at samarbejde om det, som det 
hele handler om, nemlig at fange for
brydere.

Kort fortalt får Danmark fuld og direk
te søgeadgang i alle Europols registre. I 
dag skal den enkelte betjent kontakte en 
af de ca. 100 danske betjente, som kan 
søge direkte i registrene. Fremover skal 
det foregå på samme måde blot med den 
undtagelse, at den danske betjent, som 
skal foretage søgningen, fremover vil 
have formel ansættelse hos Europol. 

Dansk politi vil også fortsat deltage 
fuldt ud i det operationelle samarbejde 
og have betjente udstationeret i Euro
pols hovedkvarter i Haag. Danmark vil 
også fortsat have taleret i Europols be

styrelse og være observatør heri, om end 
uden stemmeret som i dag. Dette er en 
aftale, som går væsentligt længere end 
den aftale, som eksempelvis norsk politi 
har i dag.

Denne aftale viser med al tydelighed, at 
det nyttede at kæmpe for et nej. Vi kan 
fortsat samarbejde imod kriminalitet, 
men vi bevarer suveræniteten over rets
politikken. Eller sagt på en anden måde: 
Vi bevarer den demokratiske ret til selv 
at bestemme. Dermed respekteres det 
danske nej til at ophæve retsforbeholdet.

de øvrige EUlande, samtidig med at vi 
slipper for EU’s toldmure og kan spare 
nogle af de 10 milliarder, som EUmed
lemskabet koster os årligt i underskud. 
Penge, som i stedet kan bruges på 
velfærd, miljø og udvikling.

Vi er tværpolitiske og rummer 
medlemmer fra de fleste danske 
partier. Men vi er ikke upolitiske. Vores 
idégrundlag bygger på den nordiske 
velfærdsmodel med respekt for faglige 
rettigheder, FN’s menneskerettigheder, 
miljø og globalt udsyn.

I dag har vi over 3500 medlemmer og 
lokalkomiteer fordelt over hele landet 
og et medlem af EUparlamentet, nem
lig Rina Ronja Kari. 

Vil du også ud af EU, så kom med på 
holdet. – Bliv medlem resten af 2017 for 
kun 50 kroner!

folkebevaegelsen.dk/om-os/ 
bliv-medlem

DAXIT

Støttet af Den Almennyttige  
Fond af 15. december 1968.


