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Når Folkebevægelsen mod EU 
siger Tag magten tilbage, så handler 
det om demokrati.  Det handler om 
den suverænitet, som Danmark gen-
nem næsten 50 års EU-medlemskab 
har overgivet til EU, så vi i dag ikke kan 
indrette vores samfund, som vi vil.

Uden for EU kan vi frigøre os fra 
EU’s mange regler og få meget mere 
demokrati i Folketing, regioner og 
kommuner. Derfor arbejder vi for en 
dansk udmeldelse af EU.

EU-eliten ønsker i disse år mere 
magt til EU på en lang række områder. 
Det gælder eksempelvis planerne om 
at indføre en EU-hær, hvor vi skal prise 
os lykkelige for det danske forsvars-
forbehold. Det gælder også flere 
flertalsafgørelser på områder som 
skat, socialpolitik og udenrigspolitik, 
så EU kan bestemme hen over hove-
det på os, uanset hvem vi vælger til 
Folketinget.

På den måde står befolkningen ikke 
med valget om EU, som vi kender 
det, og udmeldelse, men derimod om 
endnu mere EU eller at tage magten 
tilbage og melde os ud!

I forvejen bestemmer EU alt for 
meget. EU’s regler gør, at kommuner 
skal bruge penge på dyre EU-udbud 
af busdrift og meget andet. EU afgør, 
hvilke kemikalier vores børns legetøj 
kan indeholde, og EU blander sig i 
vores dagpengeregler, arbejdsmarked 
og velfærd. For blot at nævne nogle få 
eksempler.

En stemme på Folkebevægelsen 
mod EU er en stemme imod at give 
EU endnu mere magt, men det er også 
en stemme på at tage magten tilbage 
over alle de områder, hvor EU allerede 
har taget magten.  Det arbejder vi 
benhårdt for både i den danske debat 
og i EU-parlamentet.

Vi ønsker en dansk folkeafstem-
ning om EU-medlemskabet, så vi kan 
genskabe demokratiet. Vi ønsker et 
opgør med EU’s bureaukrati, svindel 
og tagen magt til sig. 

Brexit har lært os, hvor meget  
EU bestemmer over de europæiske 
stater. Derfor skal vi også lære af 
 Brexit og sikre en demokratisk debat 
om, hvilke alternativer vi ønsker i 
stedet for EU.

Det kan du læse mere om i denne 
avis, og med en stemme på Folke-
bevægelsen mod EU kan du styrke 
EU-modstanden både i EU-parlamen-
tet og i kampen mod endnu mere EU.

Med venlig hilsen

Rina Ronja Kari

medlem af EU-parlamentet  
for Folkebevægelsen mod EU
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NORDISK SAMARBEJDE I STEDET FOR EU 
Christian Juhl, Kandidat 
for Folkebevægelsen mod 
EU. Medlem af Nordisk 
Råds Præsidium, (MF Ø)

Danmark er i dag medlem af det nordi-
ske samarbejde, Nordisk Råd, sammen med 
Norge, Sverige, Finland og Island. 

Tilsammen udgør Norden verdens 11. 
største økonomi, så et øget nordisk samar-

bejde udgør et reelt alternativ til EU-med-
lemskabet. 

I forvejen samarbejder Nordisk Råd tæt 
om en række emner som erhverv, forskning, 
sprog, kultur, miljø og klima, energi. 

Melder vi os ud af EU, kan vi øge samar-
bejdet yderligere på de områder, hvor EU i 
dag låser os fast på en bestemt politik. Det 
gælder ikke mindst på emner som uden-
rigspolitik, klima og arbejdsmarked, hvor 
Norden igen kan blive en bæredygtig global 
stemme. 

FINGRENE VÆK FRA VORES DAGPENGE
Af Ole Nors Nielsen,  
faglig spidskandidat og 
nr. 3 på Folkebevægelsen 
mod EUs liste 

EU blander sig nu igen i de danske dag-
pengeregler. 

Ændringerne 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.

Dette betyder en urimelig forskels-
behandling af herboende borgere, som skal 
være medlemmer af en dansk a-kasse i  
et år for at kunne få dagpenge. På den 
måde skævvrides arbejdsmarkedet her-
hjemme.

Vi risikerer dermed, at denne forskels-

behandling bliver en del af en kassetænk-
ning, som kan føre til endnu mere social 
dumping, som vi har set det så tit med 
EU – især inden for byggeri, landbrug og 
transport. Kan velfærdsydelser herhjemme 
blive en del af ”lønpakken”, som bagefter 
kan tages med ud af landet, så risikerer vi, 
at løn- og arbejdsforhold presses ned og 
forringes for alle.

EU skal derfor blande sig uden om vores 
arbejdsmarked og velfærd.

Foto: Søren SigFuSSon, norden.org

EU ER IKKE  
PÅ KLIMAETS SIDE

Af Susanna Dyre- 
Greensite, kandidat  
for Folkebevægelsen  
mod EU

Det indre markeds regler spænder ben 
for, hvor langt Danmark kan gå i at be-
kæmpe klimaforandringerne. Selvom der 
i øjeblikket er flertal i Folketinget for at 
udfase salget af diesel- og benzinbiler, kan 
vi ikke gennemføre en sådan lovgivning, 
da det ville være i strid med varernes frie 
bevægelighed. 

Danmark bør være fri til at være et 
 klimamæssigt foregangsland. Vi bør kunne 
gennemføre nødvendig lovgivning på nati-
onalt plan, lægge ambitiøse planer i FN og 
indgå handelsaftaler med andre lande, som 
tager hensyn til klimaet. 

Det kan vi ikke i EU. EU er ikke på klima-
ets side.

european union, 2017. Foto: Mauro Bottaro

EU’s indre marked forhindrer et forbud mod 
diesel- og benzinbiler.

EU

VI KAN SAGTENS  
KLARE OS UDEN FOR EU

Åge Staun,  
kandidat for Folke-
bevægelsen mod EU

Som direktør og erhvervsmand mener 
jeg, at Danmark sagtens kan klare sig  
uden for EU. I dag har Danmark et under-
skud på EU-medlemskabet på op mod 10 
mia. hvert eneste år. Penge, som kunne 

bruges på vores ældre, vores miljø eller 
skattelettelser. 

Det hævdes ofte, at vores handel og 
arbejdspladser er afhængige af EU, men 
uden for EU kan vi sagtens sikre vores 
handel og arbejdspladser fx ved at melde 
os ind i handelssamarbejdet EFTA og 
fortsat handle med de øvrige europæiske 
lande. Samtidig vil vores små og mellem-
store virksomheder måske oven i købet 
stå styrket på verdensmarkedet uden 
EU’s mange regler og bureaukrati og uden 
for EU’s dyre toldmure.
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EU SVÆKKER VORES  
DEMOKRATI OG SUVERÆNITET 

Lave K. Broch,  
spidskandidat, nr. 2 på 
Folkebevægelsen mod  
EUs liste

Vi hører tit fra EU-tilhængerne, at EU er 
en politisk kampplads på linje med Folke-
tinget. Men det passer ikke. 

EU begrænser den politiske kampplads, 
demokratiet og vores suverænitet. Trak-
taten slår nemlig fast, at målet med EU er 
en stadig snævrere union. Det betyder en 
konstant svækkelse af Danmarks suveræni-
tet, og mere union er allerede på vej. 

EU-kommissionen har foreslået, at EU 
skal have overstatslig magt inden for skat-
te-, udenrigs- og arbejdsmarkeds politikken. 
Sker det, så afskaffes den danske vetoret 
inden for de områder, og demokratiet 

svækkes yderligere. 
I et demokrati kan borgerne nemlig 

vælge nogle nye politikere, som kan ændre 
upopulære love. Men har EU vedtaget 
noget hen over hovedet på et flertal i Dan-
mark, så gælder dette, uanset om vi vælger 
nogle nye politikere.  

Mere magt til EU er derfor den forkerte 
vej og vil langsomt tømme vores demokrati 
for indhold. Siden Danmark meldte sig ind i 
EU (EF) i 1972, så har EU fået mere og mere 

magt, men siden da har vi ikke stemt om 
medlemskabet. I dag har ingen personer 
under 66 år stemt om EU-medlemskabet. 

Det eneste demokratiske vil derfor være 
en folkeafstemning om EU med god tid til 
en demokratisk debat. Mit mål er, at vi skal 
frigøre os fra EU, genindtræde i EFTA og 
styrke det nordiske samarbejde. 

GLOBALT UDSYN  
FREM FOR EU-MILITÆR

Karina Rohr Sørensen, 
kandidat for Folke-
bevægelsen mod EU

Det går stærkt i øjeblikket med at øge 
den militære opbygning af EU. 

Frankrig og Tyskland er gået i spidsen  
for omfattende planer, som på længere sigt 

skal betyde en EU-hær. I forvejen ud - 
bygges samarbejdet om EU-kampgrupper, 
og der postes over 40 milliarder kroner 
i EU’s forsvarsfond til støtte for våben-
industrien i EU. Penge, som Danmark også 
bidrager til på trods af det danske forsvars-
forbehold. 

Uden for EU kunne Danmarks andel af 
regningen i stedet være brugt på global 
udvikling og klimatiltag, der ville bidrage 
mere til en fredelig verden, end EU-støtte til 
våbenindustrien gør.

RINA RONJA KARI  
ÅBNER REGNSKABERNE  
Folkebevægelsen mod EU’s Rina Ronja 
Kari vil have gennemsigtighed i EU og 
 lægger derfor som den eneste danske 
EU-parlamentariker alle sine bilag frem.  
Det sker i en stor, sort mappe, som Rina 
Ronja Kari vil have under armen i hele 
valgkampen. Den indeholder en oversigt 
over, hvad parlamentarikeren har brugt sine 
penge til. 

Mappen indeholder også, hvad Blyants-
pengene bruges til. 32.000 kroner, som 
parlamentarikere modtager skattefrit hver 
måned ud over den almindelige løn. Penge, 
som hverken EU eller andre kræver doku-
mentation for brugen af. 

Der er brug for et grundlæggende opgør 
med en lukket kultur, og her kan en stemme 
på os hjælpe i kampen for mere åbenhed 
og kontrol med de mange penge i EU-syste-
met. Folkebevægelsen mod EU vil fortsæt-
te kampen for mere åbenhed.

Som den eneste EU-parlamentariker frem-
lægger Rina Ronja Kari alle sine bilag.

VI SKAL LÆRE  
AF BREXIT
I skrivende stund er det usikkert, 
hvornår Storbritannien træder ud af EU, 
om Mays aftale er vedtaget, eller om 
Brexit udskydes yderligere. 

Uanset hvad er der god grund til at 
kigge kritisk på det kaotiske forløb, hvis vi 
selv skal tage magten tilbage fra EU. Både 
EU og den britiske regering bærer nemlig 
sin del af ansvaret for forløbet.

EU har stillet strenge krav til forhand-
lingerne for at afskrække andre fra at 
ville melde sig ud og har derved gjort det 
svært at samle et flertal i det britiske 
parlament. Samtidig har Theresa Mays 
regering forsømt at inddrage parlamentet 
tidligt i forløbet for at sikre sig opbakning 
bag hendes forhandlinger.

Hvis der er en ting, som processen 
herudover har vist, så er det, hvor meget 
landene er viklet ind i EU, og hvor meget 
der kræves for at blive viklet ud igen. Skal 

vi have selvbestemmelsen tilbage og for-
lade EU, så skal vi derfor lære af forløbet.

Allerførst er det vigtigt med en lang 
demokratisk debat, hvor alternativerne til 
EU tegner sig klart. Efter et dansk flertal 
for udmeldelse skal den demokratiske 
debat sikre et bredt flertal for en aftale, 
som kan forhandles med EU. 

Det var nøjagtigt dette, der skete, 
da danskerne stemte nej til at ophæve 
retsforbeholdet, og et bredt flertal i 
Folketinget efterfølgende blev enig om 
en Europol-aftale, som kunne forhand-
les hjem med EU. I en tilsvarende aftale 
om udmeldelse skal vi sikre ordentlige 
handelsforhold og retten til at kunne be-
stemme selv over miljø, velfærd, arbejds-
forhold og lignende.

På den måde kan vi lære af Brexit og 
sikre en velordnet dansk udmeldelse til 
gavn for demokratiet.

Vi skal lære af det kaotiske forløb med Brexit.

I dag har ingen 
personer under 66 år 
stemt om selve 
EU-medlemskabet

”
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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.

18 KANDIDATER PÅ LISTE
Her er de 18 kandidater, som stiller op for Folkebevægelsen mod EU  
til EU-parlamentsvalget den 26. maj 2019

RINA RONJA KARI
Medlem af  
EU-parlamentet.  
København, født 1985

LAVE K. BROCH
Cand.scient.pol.  
København, født 1972

OLE NORS NIELSEN
Næstformand i 3F Aal-
borgs transportgruppe.  
Aalborg, født 1958

KARINA ROHR 
SØRENSEN
Socialrådgiver.  
København, født 1975

SUSANNA DYRE-
GREENSITE
Cand.scient.pol.  
København, født 1994

CHRISTIAN JUHL
Specialarbejder,  
MF for Enhedslisten.  
Silkeborg, født 1953

JESPER BRÆMER
Shippingmand. 
Randers, født 1989

ERIK BACH
Togfører.  
Vejby, født 1959

THORKIL SOHN
Konsulent, fhv. højskole-
forstander.  
Ringkøbing, født 1950

ÅGE STAUN
Direktør.  
Skive, født 1947

JØRGEN GRØN
Ingeniør.  
Sjøstrup, født 1948

METTE LANGDAL
Folkeskolelærer.  
Vejen, født 1958

NIELS JØRGEN 
BÆK PAULSEN
Landmand, produktions-
leder.  
Nybøl, født 1992

CARSTEN 
RASMUSSEN
Lagerarbejder.  
Bogense, født 1983

PERNILLE 
GRUMME
Skuespiller, instruktør. 
København, født 1946

HEDVIG 
VESTERGAARD
Cand.oecon.  
Helsingør, født 1949

JEAN THIERRY
Økonom, cand.polit., 
underviser.  
København, født 1973

HASAN IBRAHIM
Tolk, ledsager og mentor.  
Kastrup, født 1984

DU KAN OGSÅ FØLGE OS PÅ DE SOCIALE MEDIER
FolkebevaegelsenModEU

Folkebevagelsen

Folkebevagelsen

Folkebevagelsen

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 ca. 10 milliarder, som EU-med-
lemskabet koster os årligt i underskud. 
Penge, som i stedet kan bruges på 
velfærd, miljø og udvikling. I stedet for EU 
ønsker vi et øget nordisk samarbejde.

Vores idégrundlag bygger på den 
nordiske velfærdsmodel med respekt for 
faglige rettigheder, FN’s menneskerettig-
heder, miljø og globalt udsyn. 

I dag har vi over 3.500 medlemmer 
og lokalkomiteer fordelt over hele landet 
og et medlem af EU-parlamentet, nemlig 
Rina Ronja Kari.

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

folkebevaegelsen.dk/om-os/
bliv-medlem eller send et bidrag på 
mobilepay 62 75 5.

Folkebevægelsen arbejder aktivt imod, 
at EU får mere magt. Her fra kampagnen 
imod, at EU skulle bestemme vores rets-
politik i 2015. Vil du heller ikke give mere 
magt til EU eller tage magten tilbage, så er 
Folkebevægelsen stedet for din stemme.

TVÆRPOLITISKE KANDIDATER
Folkebevægelsen mod EU er en 
 tværpolitisk bevægelse med medlemmer 
og kandidater fra de fleste danske par- 
tier. 

Vi ved, at danskernes holdninger til 
EU er delte, og selv blandt ja-partiernes 
vælgere er der mange EU-modstandere. 
Desværre lukker de etablerede partier sig 
mere og mere om sig selv og giver ikke 
plads til mindretallene. Således er Folke-
bevægelsens kandidat Jørgen Grøn lige 
blevet ekskluderet af SF for at stille op for 
Folkebevægelsen efter mere end 40 års 
medlemskab.

Vil du også tage magten tilbage fra  
EU ligesom Folkebevægelsen, så kan du, 
uanset hvem du normalt stemmer på til 
folketingsvalgene, finde den kandidat, 
som repræsenterer dine politiske hold-
ninger bedst, på 
www.folkebevaegelsen.dk

Efter 40 års medlem-
skab af SF blev den nu 
forhenværende for-
mand for SF Nordjylland 
Jørgen Grøn i foråret 
ekskluderet af SF for at 
stille op for liste N.


