
GIV EN JULEGAVE TIL EU-MODSTANDEN
– ELLER EN HADEGAVE TIL EU!

I årtier har Folkebevægelsen mod EU 
 spillet en afgørende rolle i den danske 
EU-debat. Det var Folke bevægelsen, som 
gik forrest og sagde nej til euroen i år 2000, 
og som i 2015 forsvarede retsforbeholdet, 
så rets politikken ikke blev overladt til EU. 

Det har vi kunnet gøre, blandt andet fordi  
Folke bevægelsen mod EU har siddet i EU- 
parlamentet siden 1979, og fået adgang til 
viden, ressourcer og medier.

EU-valget i 2019 gik ikke vores vej. Derfor skal vi samle digitale under-
skrifter for at kunne stille op igen. Nærmere bestemt 70.635 vælger-
erklæringer skal der til for, at vi igen kan blive din vagthund i EU-parla- 
mentet og kæmpe for demokrati og selvbestemmelse herhjemme.

EU-traktatens mål er en stadig tættere union. Udviklingen går altså kun 
en vej – mere magt til EU. Skal det stoppes, så kræver det en styrkelse af 
den tværpolitiske EU-modstand i Folkebevægelsen mod EU.

Derfor beder vi dig om at give en vælgererklæring i julegave til Folke-
bevægelsen mod EU – til gavn for en fri og EU-kritisk stemme i debatten.

Du kan scanne QR-koden og udfylde din vælgererklæring direkte eller  
søge på Folkebevægelsen mod EU på www.vaelgererklaering.dk 

På forhånd tak!
Folkebevægelsen mod EU 

www.folkebevaegelsen.dk

HVEM ER VI OG HVAD VIL VI?
I Folkebevægelsen mod EU arbejder vi tværpolitisk for en dansk ud-
meldelse af EU på et demokratisk grundlag og med globalt udsyn.

Vi mener, at det nære demokrati skal styrkes, så vi selv kan indrette 
vores samfund som et flertal af befolkningen ønsker det. Det skal 
ikke dikteres fra EU.

Derfor ønsker vi, at Danmark melder sig ud af EU og frigør os fra EU’s 
indblanding i vores love og regler. På den måde kan vi både styrke 
 demokratiet og sikre velfærd, miljø og den danske model.

Samtidig arbejder Folkebevægelsen mod EU for et tæt og ligeværdigt 
internationalt samarbejde med både Norden, EU og resten af verden.

VIL DU UD? SÅ MELD DIG IND!
Bliv medlem af Folkebevægelsen mod EU for kun 50 kr. året ud!

Der er brug for den brede folkelige EU-modstand i Danmark, og vi har også brug for dig. 
Jo flere vi er, des mere kan vi nemlig!

Du kan læse mere og blive medlem på folkebevaegelsen.dk/bliv-medlem

GIV ET FRIVILLIGT BIDRAG
Hos Folkebevægelsen mod EU har vi ikke store virksomheder i 
ryggen, og ethvert frivilligt bidrag – stort som småt – betyder 
derfor rigtig meget for os!

Hver en krone vi modtager, er en krone mere til vores arbejde: 
At give EU modstand!

FØLG OS PÅ SOCIALE MEDIER
Facebook 
FolkebevaegelsenModEU

Instagram 
folkebevaegelsen_mod_eu

YouTube 
FolkebevægelsenmodEU

Twitter 
@Folkebevagelsen

Susanna Dyre-Greensite, 
formand

MobilePay 
62755

Netbank 
9860-025100

 Lyngbyvej 42, 2100 København Ø

@  fb@folkebevaegelsen.dk
%  (+45) 3536 3740

  folkebevaegelsen.dk
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