
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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TAG MAGTEN TILBAGE
Mit fokus i EU-parlamentet er at tage magten tilbage til 
 borgerne. Det er borgerne, der skal bestemme over vores  samfund 
– vores velfærd, vores arbejdsmarked, vores miljø og klima. 

Igennem de sidste fem år har jeg siddet i EU-parlamentet, og 
jeg er kun blevet endnu mere EU-modstander af det.

Jeg har snakket med og kæmpet for de lastbilchauffører fra 
 Filippinerne, som arbejdede til 15 kr. i timen og boede i en  slumlejr 
i Padborg som følge af EU’s indre marked. Og jeg har på nærme-
ste hold oplevet konsekvenserne af EU’s  finanspagt, hvor budget-
loven lægger snævre rammer for danske kommuners økonomi.

Derfor kæmper jeg for:
l At vi kan byde arbejdstagere fra hele verden velkomne og sam-

tidig  kræver samme vilkår som de danske kollegaer

l At stoppe de vanvittige han-
delsaftaler, som EU indgår med 
 resten af verden, og som giver 
multinationale selskaber rettig-
heder, som overtrumfer vores demo-
krati

l At skabe fokus på EU-elitens mange penge og lyssky møder 
med lobbyister

l At bekæmpe planerne om et endnu mere magtfuldt EU  
– på bekostning af demokratiet

Det kræver et brud med EU’s mange love og regler.  
Vi skal tage magten tilbage – til borgerne og til demokratiet.

Med venlig hilsen
Rina Ronja Kari
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