
HVAD ER FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU?
Vi er Danmarks tværpolitiske bevægelse for en dansk udmel-
delse af EU.

Vores EU-modstand bygger på demokrati og åbenhed. I stedet for 
EU ønsker vi et øget nordisk samarbejde både lokalt og internationalt i 
Europarådet og FN.

Vores værdier er de nordiske velfærds-
staters værdier bredt set. Det gælder en 
tryg miljøbeskyttelse, et arbejdsmarked med 
respekt for arbejdsgivere og fagbevægelsens 
frie aftaleret og en værdig velfærd.

Vi er tværpolitiske med medlemmer fra de 
fleste danske partier. Vi blander os ikke i den 
førte partipolitik, men vi insisterer på, at skal 
det danske samfund ændres, så skal det ske 
via danske folkevalgte politikere og ikke fra 
EU’s side. 

Læs mere: www.folkebevagelsen.dk 

BLIV AKTIV IMOD EU
Vil du gøre en forskel i kampen mod endnu mere EU og for demo-
krati, så meld dig ind i Folkebevægelsen mod EU for kun 50 kroner 
 resten af indeværende år og bliv et af Folkebevægelsens mere end 
3.500 medlemmer. 

Bliv medlem på  
www.folkebevaegelsen.dk/bliv-medlem/  
eller scan QR kode

Du kan også støtte vores arbejde  
på MobilePay 62755.

Du kan følge os på Facebook, Instagram, Twitter og Snapchat

FolkebevaegelsenModEU

Folkebevaegelsen

Tlf. 35 36 37 40 – www.folkebevaegelsen.dk

Folkebevagelsen

Folkebevagelsen

KLIMAET
REDDES 

IKKE AF EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

Layout: Karen H
edegaard.   Tryk: Specialtrykkeriet Arco

Folkebevægelsen arbejder 
aktivt imod mere magt til 
EU. Her fra den succesrige 
kampagne i 2015 imod, at 
EU skulle bestemme rets-
politikken.
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EU REDDER IKKE KLIMAET
Siden 2010 har verdens fem største olie- og gasselskaber ifølge  
en rapport brugt 1,9 mia. kroner på lobbyisme i EU og siden 2014 af-
holdt 327 møder med Kommissionen. 
Alt tyder på, at EU har lyttet.

EU-Kommissionens klimaplan
fra december 2019 er nemlig langtfra  
nok til at overholde Paris-aftalen. 
CO2-reduktionerne er for små, mens 
hensynet til industri og fossile brænd-
sler er for stort. Eksempelvis plan-
lægger EU-Kommissionen milliard - 
investeringer i 55 projekter til fremme 
af skifergas og andre fossile brændsler 
med en levetid på op mod 50 år. 

EU-HANDELSAFTALE SKADER KLIMAET
I 2019 underskrev EU-Kommissionen en handelsaftale mellem  
EU og Mercosur-landene; Brasilien, Argentina,  Paraguay og Uruguay. 
 Aftalen viser, at hensyn til bestemte industrier vejer tungere end 
klima hensyn i EU.

Blandt andet betyder aftalen, at Mercosur må sælge 99.000 tons 
oksekød, 180.000 tons sukker og 100.000 tons fjerkræ til EU, mens EU 
kan sælge biler og industrivarer den anden vej. Aftalen betyder der-
med meget mere CO2 fra  varetransport og forbrug af klimaskadelige 
produkter på tværs af kloden.

Allerede nu er der også tegn på, at aftalen vil medføre endnu større 
illegal skovfældning i Amazonas i takt med, at aftalen øger behovet 
for landbrugsjord, hvilket også frigør CO2 og presser oprindelige folke-
slag væk fra deres områder.

Aftalen viser tydeligt, at der er langt mellem de grønne ord og grøn 
handling, når det kommer til EU. Derfor opfordrer Folkebevægelsen 
mod EU også Folketingets partier til at afvise aftalen, når den skal 
 endeligt godkendes i de enkelte EU-lande.

EU-Kommissionens klimaplan  
er voldsomt utilstrækkelig og 
vidner om, at EU ikke formår 
at tage borgernes klima-
bekymringer seriøst.  
Vi har brug for grøn politik  
– ikke blot grøn retorik –  
og det får vi ikke fra EU.

Susanna Dyre-Greensite, 
formand for Folke- 
bevægelsen mod EU

”
Samtidig forhindrer 
EU’s indre marked 
 landene i en række 
 nødvendige klimatiltag. 
Eksempelvis kan Dan-
mark ikke forbyde salg af 
nye benzin- og diesel-
biler i 2030 som et folke-
tingsflertal ønsker.


