
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

Folkebevagelsen

Folkebevagelsen

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.

SUSANNA DYRE-GREENSITE
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MODSTAND GIVER MENING
Europas udfordringer er mange. Klimaforandringerne har 
store konsekvenser, mennesker på flugt bliver mødt med lukket-
hed, og borgerne i EU får stadig mindre indflydelse på ført politik. 

Gode løsninger findes. De findes lokalt, nationalt og i stigende 
grad internationalt. Men det er ikke EU, der vil sikre en social og 
miljømæssig bæredygtig fremtid. I stedet bør vi melde os ind i 
EFTA og prioritere arbejdet i FN, Europarådet og Norden højere.

Vores miljø – vores fremtid
EU sætter grænser for, hvor langt Danmark kan gå i at bekæmpe 
klimaforandringerne. Vi kan f.eks. ikke forbyde visse farlige kemi-
kalier og forurenede biler på grund af det indre markeds regler. 
Uden for EU vil vi kunne være et miljømæssigt foregangsland. Vi 
vil også have større handlerum i FN, idet vi vil sidde rigtigt med 
ved bordet frem for at være repræsenteret af EU.

Et demokratisk Danmark
Ingen folkevalgte kan i dag stille 
lovforslag i EU. Hvis det skal 
 ændres, kræver det enighed blandt 
alle medlemslande, og det er desværre 
ikke realistisk. Det er borgerne – ikke EU- 
eliten – der skal bestemme i et demokratisk samfund.

En venligere verden
EU betaler Tyrkiet og Libyen for at holde migranter ude af EU og 
sikrer ikke, at migranterne bliver behandlet ordentligt af de 
lande, vi betaler. Det kan vi ikke være bekendt.

Vi skal samarbejde smart, hvor det er muligt, og yde mod-
stand, hvor det giver mening. 
#ModstandGiverMening
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