
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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Mit navn er Erik Bach. Jeg er 59 år, er togfører og bor i Gribskov 
Kommune, tidligere SF’er og var medsagsøger i Lissabonsagen 
om folkeafstemning om den nuværende EU-traktat.

Vi skal ud af EU for at beskytte vores folkestyre, for at bevare 
vores velfærd og den danske arbejdsmarkedsmodel.

l   EU’s finanspagt undergraver velfærden gennem budgetloven. 
Velfærden på ex plejehjem, skoler og børnehaver rammes af de 
vedvarende sparekrav, som finanspagten forårsager. 

l   Stop EU’s tvangsliberalisering af den offentlige infrastruktur. 
Den skader både den demokratiske kontrol med elforsyningen 
(se kampen om DONG og Radius), post- og pakkeområdet og 
jernbanen. Ydermere presses de ansatte på løn- og arbejdsfor-
hold og på jobbet. Og servicen over for borgerne forringes, især 
langt fra de store bycentre.

l   Forsvar de danske lønarbejdere 
mod EU’s galoperende frie 
 arbejdsmarked. Se, hvorledes løn-
ningerne i slagteri-, bygge- og trans-
portbranchen er blevet undermineret, 
senest gennem import af chauffører fra 3. verdenslande via 
Polen til Padborg. Det er muligt, fordi EU sanktionerer en polsk 
ordning for udenlandske eksperter. 

EU underminerer dermed vores samfunds sammenhængs-
kraft; socialt, geografisk såvel som økonomisk. 

Tag magten tilbage. Danmark ud af EU.

Med venlig hilsen
Erik Bach
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