
FORSVAR FORBEHOLDET  
– Stem nej 1. juni
1. juni skal forsvarsforbeholdet til folkeafstemning. Det har regeringen 
bestemt på grund af krigen i Ukraine, selvom samme regering ikke kan 
pege på, hvor forbeholdet begrænser Danmarks hjælp til Ukraine.  
EU-tilhængerne misbruger dermed krigen til at fremme egne politiske 
mål.  

Forsvarsforbeholdet blev skabt, da danskerne stemte nej til EU’s 
Maastricht-traktat i 1992. De fire forbehold er netop et nej til den  
EU-stat, som er beskrevet i EU’s formålsparagraf om en stadig snævrere 
union. Den udvikling skal Danmark ikke være en del af. 

EU’s militære dimension er relativ ny, og ingen ved, hvor den ender.  
Både Frankrig og Tyskland taler for en egentlig EU-hær, og allerede nu 
har EU såkaldte stående kampgrupper i EU-landene og militærmissioner 
i bl.a. Afrika.

Danmarks forsvarsforbehold har ikke betydning for vores territorielle 
 sikkerhed. Danmark er i forvejen med i NATO, ligesom vi deltager i en 
række nordiske og europæiske forsvarssamarbejder 
uden om EU. Forbeholdet er derimod vores garanti 
mod at skulle deltage i et dyrt og overflødigt  
EU- forsvar! Derfor anbefaler vi et nej 1. juni!

Venlig hilsen
Susanna Dyre-Greensite
Formand, Folkebevægelsen mod EU

www.folkebevaegelsen.dk

GIV OS EN VÆLGERERKLÆRING
I årtier har Folkebevægelsen mod EU spillet en  afgørende rolle 
i den danske EU-debat.

Vi gik forrest og sagde nej til Maastricht i 1992, nej til euroen 
i år 2000, og vi forsvarede retsforbeholdet i 2015.

Fra 1979 til 2019 sad Folkebevægelsen mod EU i EU-parla-
mentet og var en kritisk stemme imod EU. EU-valget i 2019  
gik ikke vores vej. Derfor beder vi dig om at give en vælger-
erklæring til Folke bevægelsen mod EU, så vi kan stille op imod 
EU igen – til gavn for en fri og EU-kritisk stemme i debatten.

EU-traktatens mål er en stadig snævrere union, hvor EU får 
mere og mere magt. Skal det stoppes, skal den tvær politiske  
EU-modstand i Folke bevægelsen mod EU styrkes.

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

FØLG OS PÅ SOCIALE MEDIER
Facebook 
FolkebevaegelsenModEU
Instagram 
folkebevaegelsen_mod_eu

YouTube 
FolkebevægelsenmodEU
Twitter 
@Folkebevagelsen

 Lyngbyvej 42, 2100 København Ø

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

  folkebevaegelsen.dk
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TIL DIG UDEN NEMID
Har du ikke Digital Post eller NemID/MitID kan du give en vælgererklæring ved at kontakte 
 Indenrigs- og Boligministeriet på telefon 7228 2400.

BLIV MEDLEM
Meld dig ind på www.folkebevaegelsen.dk/bliv-medlem eller ring på 3536 3740.  
Kampagnetilbud: 50 kr. resten af 2022.

GIV ET FRIVILLIGT BIDRAG
Giv et bidrag på MobilePay 62755 eller Netbank 9860-025100. 
Ethvert beløb – stort som småt – er værdsat!


