
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
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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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Jeg stiller op, fordi
Jeg vil gøre en forskel for Danmark og folkestyret. EU bevæger sig 
i en forkert retning!
Som medlem af EU Parlamentet vil jeg kæmpe for, at Danmark 
tager magten tilbage og forlader EU. 

Mærkesager: Fred, demokrati og respekt for livet

Fred
Krig betyder ødelæggelse af liv og fysiske ressourcer.
EU er i gang med at udvikle en militær union. Det skal Danmark 
ikke være en del af.
Man løser ikke ufred med mere ufred. Danmark skal end ikke 
 deltage som observatørstat i EU’s forsvarsagentur.
Danmark bør i stedet aktivt påtage sig en mæglerrolle, når en 
konflikt eskalerer til væbnet aggression.

Demokrati
Ægte demokrati betyder borgernes 
kontrol med magthaverne.
Jeg vil arbejde for, at borgernes rolle 
styrkes, ved at flere love lægges ud til 
folkeafstemning, ligesom borgerne skal kunne tage initiativ til 
folkeafstemninger.
Vi skal have magten tilbage fra EU og fra kommissærstyret i 
 Bruxelles.

Respekt for livet
Vi må værne om planeten. Ikke forgifte den eller tømme den for 
ressourcer, der ikke kan fornys.
Jeg vil arbejde for vores ret til at kunne gå foran og fjerne sund-
hedsskadelige fødevarer og gifte.
Vi skal ikke lade EU bestemme, når borgernes sundhed er på spil.

Hedvig Vestergaard 
Helsingør 
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