Er du EU-modstander så tegn et prøvemedlemskab for kun
50 kroner for resten af 2019.
Eller støt os med en donation på mobilepay 62755.

Du kan også følge os på Facebook, Instagram, Twitter og Snapchat

FolkebevaegelsenModEU

Folkebevagelsen

Folkebevaegelsen

Folkebevagelsen

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

Når Folkebevægelsen mod EU siger Tag magten tilbage, så handler
det om demokrati. Det handler om den suverænitet, som Danmark gennem
næsten 50 års medlemskab har overgivet til EU, så vi i dag ikke kan indrette
vores velfærd, arbejdsmarkedspolitik eller miljøpolitik, som vi vil.
Uden for EU kan vi derimod 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, øget nordisk samarbejde og fortsat handel med EU.
I EU-parlamentet arbejder vi for at hindre,
at EU får mere magt, og for at begrænse EU’s
enorme bureaukrati og svindel.

CARSTEN RASMUSSEN
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Der er brug for den brede folkelige EU-modstand i Danmark.
I Folkebevægelsen mod EU arbejder vi tværpolitisk for en dansk
udmeldelse af EU på et demokratisk grundlag og med globalt udsyn.
I EU-parlamentet er vi den klare EU-modstanderstemme.
Og vi har også brug for dig.

FOLKEBEVÆGELSEN – DIN STEMME MOD EU
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Så meld dig ind i Folkebevægelsen mod EU
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VIL DU UD AF EU?

FOR FYN
OG
FOLKESTYRE

EU-eliten ønsker i disse år mere magt til EU
på en lang række områder. Derfor står befolkningen over for et valg. Skal EU have mere
magt, eller skal vi tage magten tilbage og
melde os ud af EU?
En stemme på Folkebevægelsen mod EU
er din stemme mod EU.

En aktiv stemme mod EU.

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOR FYN OG FOLKESTYRE
Igennem årene har jeg arbejdet i forskellige ufaglærte jobs.
Jeg begyndte at interessere mig for politik, da jeg gerne vil hjælpe
vores samfund i en anden retning. En retning, hvor alle bliver
hjulpet, og alle borgere bliver hørt.
Jeg fandt ud af, at det ikke var så let at ændre tingenes tilstand,
tit og ofte stod der noget i vejen, love og regler, som var bestemt
andet sted.

Lovgivning skal være enkel
og gennemsigtig, så borgerne kan
følge med. Det er EU’s lovgivning ikke.

”

EU skader
vores
demokrati

Carsten Rasmussen
Bogense
Født 1983
Lagerarbejder

Det skader tilliden til vores demokrati, når
vi ikke længere kan ændre lovgivningen i Danmark, fordi det er
noget, som EU har besluttet.

Jeg oplever, at mange føler, de ikke bliver hørt i EU – Det kan jeg
godt forstå! EU’s bureaukratiske beslutningsprocesser går hen
over hovedet på folk og efterlader mange med afmagt og ligegyldighed.

Mærkesager
l Stop for afgivelse af suverænitet
l Nej til EU’s bankunion
l Træk Danmark ud af finanspagten
l Folkeafstemning om dansk EU-medlemskab.

Det er farligt, når nogle på den måde bliver koblet af, og lovgivningen bliver op til jurister og lobbyister.

Venlig hilsen
Carsten Rasmussen
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