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.
I EU-parlamentet arbejder vi for at hindre,
at EU får mere magt, og for at begrænse EU’s
enorme bureaukrati og svindel.
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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?

TAG
MAGTEN
TILBAGE

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

TAG MAGTEN TILBAGE
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Vil man fred og
mindre ulighed, må og
skal EU vælges fra!

EU blev solgt til os som fællesskabets og fredens projekt.
Det var løgn. Det er elitens og magtens projekt! Uligheden stiger
med missilfart, arbejdskraftens og kapitalens fri bevægelighed
skaber social dumping og arbejdsløshed, mens fagbevægelsen
nedbrydes.

dimension. Lissabon-traktaten
slår fast, at alle medlemslande er
forpligtet til gradvist at øge den
militære kapacitet. Altså skal man
opruste, mens velfærden forfalder.

Eliten slipper afsted med hvidvask og skatteunddragelser, den
offentlige sektor udhules og privatiseres, udenlandske arbejdere
bydes slavelignende forhold, stadig flere sulter, udstødes, eller bliver hjemløse. I hele EU stiger uligheden, mens vreden og oprøret
vokser. EU er problemet, absolut ikke løsningen.

Mange EU-lande deltager aktivt i krige på meget tvivlsomme grundlag. De mange krige skaber død, ødelæggelse og
millioner af ulykkelige flygtninge, som så søger mod EU.
Sydeuropas økonomier segner, og at lukke grænserne er ikke en
løsning på det problem, vi selv er med til at skabe.

Der investeres massivt i våbenforskning og dødsindustriens
lobbyister arbejder på højtryk. Samtidig mistænkeliggøres alle,
der tvivler på, at de førte krige handler om at udbrede demokrati.
EU har supermagtsdrømme, og udvikler konstant den militære

Vil man fred og mindre ulighed, må og skal EU vælges fra!

Pernille Grumme
Skuespiller, instruktør
Formand for Kunstnere for Fred
Født 1946
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