
Er du imod EU?
Så støt Folkebevægelsen!
� I disse år får EU mere magt. Dermed mister befolkningen

 indflydelse. F.eks. kan en EU-lov ikke ændres, selv om der er

flertal i Folketinget for det. EU blander sig i dag i alle dele af

vores samfund, f.eks. velfærden, miljøet og arbejdsmarkedet.

� Folkebevægelsen mod EU vil en anden vej. Vi ønsker en

 udmeldelse af EU og arbejder i stedet for et demokratisk og

 ligeværdigt internationalt samarbejde. I det daglige arbejder vi

aktivt i EU- parlamentet for velfærd, miljø og globalt udsyn og

imod, at EU får mere magt på bekostning af  demokratiet.

� Er du EU-modstander, eller vil du lære os at kende, så tegn 

et prøve medlemskab gældende i hele 2015 for kun 50 kroner. 

Vi glæder os til at høre fra dig.

Jeg vil med!
� Jeg vil benytte mig af tilbuddet om kun 50 kr. for 

medlemskab af Folkebevægelsen mod EU året ud.

For de følgende år vil det koste 250 kr., dog kun 100 kr. 

for pensionister, studerende og arbejdsløse

� Jeg vil gerne have mere information 

om Folkebevægelsen mod EU (gratis)
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Tlf.nr.                                       E-mail

Ved indmeldelse: 

Dato                                          Underskrift

Folkebevægelsen mod EU

+ + + 10435 + + +

0893 Sjælland USF B

Folkebevægelsen mod EU, Tordenskjoldsgade 21, st.th., 1055 Kbh. K

Tlf. 35 36 37 40 - www.folkebevaegelsen.dk
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Venlig hilsen, 

Rina Ronja Kari
Medl. af EU-parlamentet 

for Folkebevægelsen

mod EU

EU skal på dagsordenen 
i valgkampen!
� Folketingsvalget har betydning for Danmarks EU-politik, og

derfor er det afgørende, at vi forholder os til EU, retsforbeholdet,

bankunionen og TTIP (EU’s handelsunion med USA), når vi

 sætter vores kryds ved valget torsdag den 18. juni.

� Det er i dag en kendsgerning, at flertallet af danske love på -

virkes af EU, og de fleste folketingspolitikere vil ikke diskutere

EU, når der er valgkamp. Men sådan bør det ikke være denne

gang. Denne gang skal EU debatteres.

� I Folkebevægelsen mod EU vil vi arbejde for, at EU, retsfor -

beholdet, bankunionen og TTIP kommer på dagsorden i valg-

kampen. Vi har formuleret spørgsmål til folketingskandidaterne,

som du kan finde på vores hjemmeside. Hjælp os med at tage

dem op på vælgermøder eller send dem gerne til den politiker,

som du overvejer at stemme på. 

� Folkebevægelsen mod EU er en tværpolitisk bevægelse, og vi

anbefaler ikke noget bestemt parti i valget. Men vi håber meget,

at der kommer flere EU-modstandere og EU-kritikere i Folke -

tinget. Hjælp os derfor med at få EU på dagsordenen i Folke-

tingsvalget.
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