
FOLKEBEVÆGELSEN – DIN STEMME MOD EU
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.

EU-eliten ønsker i disse år mere magt til EU 
på en lang række områder. Derfor står befolk-
ningen 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.

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

FolkebevaegelsenModEU

Folkebevaegelsen

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

Folkebevagelsen

Folkebevagelsen

VIL DU UD AF EU?
Så meld dig ind i Folkebevægelsen mod EU

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.

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.
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STADIG SNÆVRERE UNION
EU-eliten taler varmt for en stadig snævrere union
De vil indføre én samlet præsident, én finansminister til at holde 
medlemslandenes økonomier i ørerne og ikke mindst fælles mili-
tær og asylsystem. Samtidig vil de indføre flere flertalsafgørelser, 
således at ét land ikke kan nedlægge veto. Det skal gælde både 
skattepolitik og udenrigspolitik. Det ønsker jeg ikke. 
 
EU er på afveje
EU’s regler gør, at kommuner skal bruge ressourcer på at sende 
busdrift i EU-udbud. 
EU afgør, hvilke kemikalier vores børns legetøj kan indeholde. 
EU afgør, om det er muligt at indføre et værn mod social dumping 
for at beskytte danske løn- og arbejdsvilkår. 
EU overfisker ud for Vestafrikas kyst og ødelægger livsgrundlaget 
for den lokale befolkning. 
EU vil udvide sin magt på bekostning af den nationale selvbe-
stemmelsesret. 

6 mål
Jeg har seks mål for arbejdet  
i EU-parlamentet: 
l   fokus på dansk udmeldelse  

af EU. 
l   mindre magt til EU. Magten og 

 demokratiet skal tilbage til borgerne. 
l   sikre den skandinaviske velfærdsmodel og den nordiske 

 arbejdsmarkedsmodel. 
l   sikre et bæredygtigt miljø. 
l   arbejde for det globale udsyn. 
l   arbejde imod militarisering af EU. 
 
Jeg opstiller for Folkebevægelsen mod EU, der er konsekvent og 
tværpolitisk EU-modstand.

Stem på liste N 26. maj

EU-eliten taler 
varmt for en stadig 

snævrere union.

”

www.facebook.com/chr.juhl ChristianJuhl2

Tlf: 6162 5098
Email: christian.juhl@ft.dk
Hjemmeside: christianjuhl.dk

Christian Juhl 
Specialarbejder / 
MF for Enheds listen
Født 1953
Bindslevs Plads 12
8600 Silkeborg


