
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.

HASAN IBRAHIM

VERDEN  
ER STØRRE 
END EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

EU-VALG 26. MAJ

Layout: Karen H
edegaard.   Tryk: Specialtrykkeriet Arco



EU udgør kun ca. 7% af verdens befolkning. Alligevel skaber 
EU’s politik store problemer i andre dele af verden. Gang på gang 
sætter EU egne interesser højere end fred og udvikling i verden. 
Det sker, når EU udnytter ressourcerne i det globale syd, når EU 
indgår aftaler med diktaturstater, eller når EU støtter våben-
industrien.

Hvert år forsøger tusindvis af mennesker at krydse grænsen 
til EU på flugt fra politisk forfølgelse, krig, sult og fattigdom. 
Mange flygter som en konsekvens af EU’s landbrugs- og fiskeri-
politik, der er med til at udhule mange menneskers levebrød og 
fastholde dem i fattigdom.

EU gør ondt værre
Den økonomiske krise kastede Europa ud i store problemer. EU’s 
svar på krisen har været en nedskæringspolitik, der indtil videre er 

slået fejl. I Danmark er vi historisk 
kommet igennem økonomiske 
 kriser ved at investere i vores vel-
færd, infrastruktur og energi, men 
siden Danmark tiltrådte EU’s finanspagt, 
har dette ikke længere været tilladt.

EU dikterer derimod en stram økonomisk politik, der fører 
til nedskæringer i danske kommuner. Men det er ikke rimeligt, at 
EU skal bestemme antallet af pædagoger i vores børnehaver, 
lønnen til sosu-assistenten, eller hvordan vi bedst skaber ar-
bejdspladser. På samme måde skal EU ikke kunne tvinge Dan-
mark til at privatisere mere og mere og sælge fra fællesskabet til 
private virksomheder.

Der er kort sagt brug for et opgør med EU både globalt og lokalt!

Hasan Daher Ibrahim
Kastrup
Tolk, ledsager og mentor  
for studerende
Født 1984

HasanSaajinDaher

Regnedrengene i EU 
skal ikke have lov at 
lege købmænd med 

dansk velfærd
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