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.

OLE NORS NIELSEN
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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?

MAGTEN SKAL
TILBAGE
TIL DANMARK

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 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

MAGTEN SKAL TILBAGE TIL DANMARK
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Sandheden om EU’s enorme indflydelse på medlemslandene
politik skal frem og til debat!

Alle har ret til et anstændigt liv
og ordnede arbejdsforhold.

Jeg vil bruge min erfaring fra mere end 20 års arbejde med
EU-politik i almindelighed og arbejdsmarkedspolitik i særdeleshed til at sætte kritisk lys på EU og er klar som din faglige vagthund i EU-parlamentet.

Stop EU’s indflydelse: Kun få i
Danmark kender sandheden om EU’s
store indflydelse på medlemslandenes
lovgivning, da det ikke bliver debatteret af politikere og dermed
heller ikke i pressen.

Faglig frontkæmper: Jeg var med til nedkæmpelse af Port
Package 1 og 2, som ville have betydet, at erhvervet Havnearbejder var blevet udslettet i EU. I stedet skulle underbetalte søfolk
udføre jobbet, altså rendyrket social dumping, som blev stoppet
hele to gange.
I samarbejde med fagbevægelsen vil jeg kæmpe for den Danske
arbejdsmarkedsmodel og sikring af vores løn og arbejdsforhold. Jeg
vil kæmpe mod social dumping og mod alle sociale nedskæringer.

Faglig spidskandidat
og nr. 3 for Folke
bevægelsen mod EU/
Liste N.

Langt over halvdelen af vores lovgivning er styret og bestemt
af EU – det må ikke fortsætte. Danmark skal selv bestemme.
En stemme på mig og Folkebevægelsen mod EU er et vågent øje,
en kritisk røst og en garant for afsløring af EU’s beskidte tricks.
Venlig hilsen
Ole Nors Nielsen

Ole Nors Nielsen
l Fra Aalborg, født 1958
l Næstformand i 3F Aalborgs
Transportgruppe
l Medlem af 3F’s hoved
bestyrelse, valgt af havne
arbejderne i Danmark
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