
Er du i tvivl om EU?
� Der er historisk mange tvivlere forud for EU-afstemningen.

Det kan jeg godt forstå.  Jasiden har forsøgt at gøre det til en

 afstemning om pædofili og menneskehandel, selvom forskere

og politifolk har slået fast, at vi trygt kan stemme nej og fortsat

samarbejde med Interpol og Europol om dette.

� Der er brug for at stoppe op og tænke på de store linjer: 

Vores demokrati vil blive væsentligt indskrænket, mens EU får

mere magt, hvis forbeholdet afskaffes.

� Ja-partierne vil i stedet indføre en tilvalgsordning, hvor de

uden om befolkningen kan tilslutte Danmark stykke for stykke

til EU’s retspolitik. Og har EU først fået magten, så kan frem -

tidige Folketing ikke ændre lovene igen, uanset hvem vi

 stemmer på.

� I disse år går det stærkt med ensretning af retspolitikken i EU.

På bagsiden kan du læse mere om, hvad et ja vil 

betyde, men min anbefaling er klar. Vi skal 

passe på vores demokrati, og derfor anbe-

faler jeg et klart nej.
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Ved du nok til at afskaffe forbeholdet?

Afstemningen den 3. december vil have afgørende
 betydning for fremtidens retspolitik i Danmark. Hvem
skal bestemme – EU eller Folketinget? Vidste du fx:

� At udenlandske myndigheder kan kræve en dansker eller

 herboende udlænding udleveret, ransaget eller overvåget. I dag

skal dette af retssikkerhedsmæssige grunde godkendes af en

dansk dommer. Det skal ikke længere ske ved et ja.

� At Retspolitisk Forening netop har udgivet en bog, som fastslår,

at der i EU eksisterer 680 love og regler om retspolitik, og at der er

hele 192 nye EU-love på vej, som et snævert flertal i Folketinget

kan tilslutte Danmark ved et ja uden, at det kan ændres igen

 senere.

� At Danmark allerede fuldt ud efterlever reglerne om forbud mod

menneskehandel og pædofili, og at vi ved et nej fortsat kan sam -

arbejde med Interpol og Europol imod dette.

� At ved et Nej bestemmes retspolitikken fortsat i Folketinget, 

og vi kan vælge nogle nye politikere, som kan ændre lovene igen.

Det kan vi ikke, hvis EU bestemmer.

Folkebevægelsen anbefaler et Nej – hvad siger du?

Støt kampagnen for et nej via MobilePay 5015 5374

Brug QR-koden og meld dig ind

Læs mere på www.folkebevaegelsen.dk
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