
Retspolitik er kernen i vores 
demokratiske samfund. Vores 
love, strafferammer og retssik-
kerhed er vores fælles tryghed. 
I dag har vi demokratisk kontrol 
med retspolitikken. Som borgere 
kan vi skifte politikerne ud, hvis 
de vedtager nogle love, vi ikke 
bryder os om. 

Ved afstemningen d. 3. de-
cember skal vi tage stilling til 
det grundlæggende spørgsmål: 
Hvem skal bestemme over rets-
politikken?

Afskaffer vi retsforbeholdet og 
erstatter det med tilvalgsordnin-
gen, så betyder det, at EU-parti-
erne fremover frit kan overlade 
mere og mere af retspolitikken 
til EU. Uden at magten kan rulles 
tilbage igen i fremtiden, eller at 
befolkningen spørges igen.

Derfor er det sidste gang, at 
befolkningen har mulighed for 
at sige fra, hvis vi ikke ønsker, 
at EU skal lovgive om f.eks. straf-
feret, civilret og meget mere. 
EU arbejder målrettet med at 
ensrette landenes retssystemer 
– det gælder både, hvad der skal 
være strafbart, hvordan straffe-
rammerne skal være, og hvilke 
rettigheder man har som tiltalt 
eller offer. 

Derudover vil udenlandske myn-
digheder kunne lave overvåg-
ninger og træffe afgørelser, der 
kan ramme den enkelte dansker, 
uden at vi som samfund kan 
sikre borgernes grundlæggende 
rettigheder.

Skræmmekampagnen for at 
lokke danskerne til at stemme ja 

er i fuld gang. Fx hævder ja-par-
tierne, at vi ikke kan deltage i 

international kriminalitets-
bekæmpelse via Europol, hvis 
vi siger nej. Men lande som 
Norge, Island og Schweiz har 
allerede et tæt operationelt 

samarbejde med Europol. 

Det er derfor ren skræmme-
kampagne, når ja-siden hævder, 
at Danmark ikke kan samarbej-
de. Både EU og Danmark har en 
interesse i et sådant samarbejde 
imod kriminalitet. Vi kan derfor 
sagtens få en lignende aftale, 
samtidig med at vi bevarer 
 magten over vores egen rets-
politik.

Op til EU-parlamentsvalget 
sidste år lovede politikerne os, 
at EU ikke skulle bestemme over 
velfærden og børnechecken. Det 
løfte er de siden løbet fra. Nu for-
søger de at love os en masse igen. 

Men den eneste måde, vi kan 
sikre os, at befolkningen har 
magten over retspolitikken, og 
vi samtidig kan samarbejde mod 
international kriminalitet, er ved 
at bevare retsforbeholdet. 

Venlig hilsen

Rina Ronja Kari

Forsvar
forbeholdet

Vi siger

Sebastian Dorset 
stand-up komiker

Line Barfod 
advokat, tidl. MF (Ø)

Niels Hausgaard
entertainer

Drude Dahlerup
forkvinde, tænketanken NyAgenda

Bjørn Elmquist
advokat (H) og tidl. MF (R og V)
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Mere EU = mindre demokrati

Undskyld hr. minister,  
hvad er reglerne i Portugal?

Hver gang EU får mere magt, ryger der en bid 
af vores demokrati. I stedet for forbeholdet 
vil ja-siden indføre en tilvalgsordning, hvor de 
frit kan give mere magt til EU uden at spørge 
befolkningen. 

Problemet er her, at har ja-politikerne først 
tilsluttet Danmark til endnu en EU-lov, så 
bestemmer EU og loven kan ikke ændres igen  

herhjemme. Dermed sættes demokratiet ud 
af kraft. Demokrati handler nemlig ikke kun 
om at vælge nogle politikere til at lovgive. 
Demokrati handler mindst lige så meget om 
at fravælge upopulære politikere og vælge 
nogle nye til at lave upopulære love om. Det 
kan vi ikke, hvis først EU bestemmer.

I disse år øges modstanden mod EU.  

EU blander sig i vores velfærd, arbejdsmar- 
ked og SU. Igen og igen lover politikerne, at 
nu vil de sætte en stopper for EU. Alligevel 
ender EU med at få det sidste ord – hver 
gang! Det vil også ske med retspolitikken, 
hvor EU er ganske langt med planer om at 
udvide deres magt over retspolitikken på 
bekostning af landenes egen demokratiske 
retspolitik.

Når ja-partierne juridisk set ønsker at overla-
de al suverænitet over retspolitikken til EU – 
tilvalgsordning eller ej – så er det for at undgå 
fremtidige folkeafstemninger. 

Det er altså sidste gang, du har muligheden 
for at stemme nej, hvis du ikke vil give EU 
magt over retspolitikken.

Et ja vil sikre danskerne bedre i udlandet, 
lyder det fra ja-siden. Det skyldes, at de 
andre lande tvinges til at anerkende danske 
kendelser om tilhold, forældremyndighed, 
underholdsbidrag, inddrivelse af tilgode-
havender mv. 

De glemmer bare at fortælle, at det også gæl-
der den anden vej. Med andre ord gælder bul-
garske, rumænske, græske eller portugisiske 
afgørelser lige så meget i Danmark, som dan-
ske gør i EU-landene. Der er meget stor forskel 
på reglerne i de 28 EU-lande og stor forskel på 
bevisbyrde, retssikkerhed og traditioner. 

Dermed er der stor risiko for, at danskere kan 
komme i klemme fx i forældremyndigheds-
sager, eller hvis et firma på charterrejsen 
kræver ekstra penge, selvom man ikke har 
fået det påståede. 

Når ja-siden skønmaler billedet af danske 
regler i udlandet, så burde de nøje fremlægge 
samtlige andre EU-landes regler for dansker-
ne. De risikerer nemlig at gælde herhjemme, 
hvis ikke vi bevarer forbeholdet.

EU er ikke flygtningenes ven

Tilvalgsordningen 
i modstrid med 
Grundloven?
Grundloven slår fast, at Danmark 
kun kan afgive suverænitet i nær-
mere bestemt omfang. Den såkaldte 
tilvalgsordning om EU’s overstatslige 
retspolitik er på ingen måde nærmere 
bestemt. Både Retspolitisk Forening 
og juraprofessor Peter Pagh har sat 
spørgsmålstegn ved, om tilvalgsord-
ningen er i tråd med Grundloven og 
dansk statsret.

Danmarks regering 
standsede dialog  
om Europol-aftale
Et hovedargument for ja-siden er, at 
vi ikke kan være med i Europol efter et 
nej i afstemningen. Men det var Dan-
marks regering, der i 2014 standsede 
dialogen med EU om en mellemstats-
lig dansk aftale om Europol. 

Det fremgår af et svar, som den tidli-
gere justitsminister Mette Frederik-
sen gav til Folketingets Europa-ud-
valg dateret den 24. november 2014. 
Regeringen mente ikke, der var behov 
for dialogen, da der var udsigt til en 
folkeafstemning. 

Foto: eu.dk

Lars Løkke Rasmussen har lovet, at vi ikke 
skal omfattes af EU’s flygtningeregler ved et 
ja. Andre ja-partier som fx Radikale ønsker, 
at Danmark skal med. 

Uanset hvad, så skal man dog gøre sig klart, 

at EU er en stor del af flygtningeproblemet og 
ikke løsningen. EU’s rovfiskeri langs Afrikas 
kyster og dumping af fødevarer kombineret 
med toldmure skaber masser af fattigdoms-
flygtninge af unge afrikanske mænd uden 
en fremtid hjemme, som i stedet søger over 
Middelhavets farlige vande. Ligeledes er EU’s 
våbenhandel med lande, der vedvarende 
krænker menneskerettighederne, et stort 
problem. 

I 2001 indførte EU muligheden for at give 
flyselskaber bøder, hvis de flyver flygtninge 
uden indrejsetilladelse til EU-lande. Dermed 
tvinger EU fx flygtningene fra Syrien over 

i menneskesmuglernes farlige både, hvis 
flygtningene skal have en mulighed for at 
søge asyl. Samtidigt er det vigtigt at slå fast, 
at forbeholdet ikke forhindrer, at Danmark 
modtager flygtninge fra nærområderne, hvis 
et flertal i Folketinget ønsker det. Man kan 
altså sagtens være ”venligboer” og ønske 
flere flygtninge uden at ville give EU magt 
over retspolitikken. 

Ja, faktisk er der god grund til at være stærkt 
EU-kritisk på flygtningenes vegne. I Folke-
bevægelsen mod EU siger vi nej til Fort Euro-
pa – og ja til en medmenneskelig flygtninge-
politik. 

”Kun med retsforbeholdet sikrer 
vi, at folketingsmedlemmerne kan 
stilles til ansvar for de rammer, der 
er i Danmark for politiets beføjelser, 
for hvordan vi som borgere overvå-
ges, og for hvordan vi vil kunne blive 
udleveret til retsforfølgelse i andre 
EU-lande. Retsforbeholdet er derfor 
til gavn for både det nære demo-
krati og den retssikkerhed, vi hylder 
hvert år på Grundlovsdag.” 

Bjørn Elmquist,  
advokat (H) og tidl. MF (R og V). 
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Retssamfund eller EU

”Vi ved hvad vi har, men ikke hvad 
vi får: Selvfølgelig skal vi samar-
bejde med andre lande, men det er 
torskedumt at overgive en udefi-
neret ret til at varetage Danmarks 
retsinteresser til alle mulige kom-
mende flertal i EU. Stem nej.” 

Sebastian Dorset,  
stand-up komiker.

”Menneskehandel er forbudt i 
Danmark, og efter et nej den 3. 
december kan vi fortsat samarbejde 
med andre lande om at bekæmpe 
menneskehandel.  Danmark kan 
også efter et nej gøre mere for at 
hjælpe ofre for menneskehandel. 
Netop som Norge og Island gør det.”

Line Barfod,  
advokat, tidl. MF (Ø)Skræmme kampagne 

om Europol
Af Lave K. Broch,  
1. suppleant til EU-parlamentet  
for Folkebevægelsen mod EU 

Kan I huske, da vi sagde nej til euroen?  
Dengang var der heller ikke grænser for, 
hvilke ulykker dette ville medføre. Nu kører 
en tilsvarende skræmmekampagne så om 
Europol og retsforbeholdet.

Men Danmark bliver ikke et fristed for terror, 
børneporno eller menneskehandel, hvis vi 
bevarer forbeholdet. At påstå det er ren 
skræmmekampagne fra ja-siden. Vi kan 
nemlig sagtens samarbejde med Europol 
imod international kriminalitet efter et nej.

Allerede i dag har 14 lande et operationelt 
samarbejde med Europol uden at være med-
lemmer. Det gælder fx Norge. Norge samar-
bejder bl.a. med Europol imod terrorisme, 
menneskehandel og narkohandel. Efter et 
dansk nej til at afskaffe retsforbeholdet kan 
Danmark også indgå en aftale med Europol.

En mellemstatslig aftale er desuden  
mere fordelagtig end et medlemskab.  
Det skyldes, at aftalen kun kan ændres,  
hvis både Danmark og EU er enige. Hvis  
vi derimod bliver medlem af et overstats- 
ligt Europol, så mister befolkningen veto-

retten til fremtidige ændringer af Europol. 
Det betyder, at EU efter en dansk suveræ-
nitetsafgivelse vil kunne gøre Europol til et 
føderalt politikorps á la det amerikanske 
FBI, uden at den danske befolkning vil blive 
spurgt. Den svenske EU-kommissær Cecilia 
Malmström har i øvrigt allerede sagt, at hun 
støtter et EU-FBI, så det er ikke utænkelig 
udvikling for EU.   

Derudover er Danmark og 189 andre lande 
med i Interpol. Interpol er operativt 24 timer i 
døgnet og sikrer, at politimyndigheder verden 
over kan samarbejde. Med andre ord kan 
vi sagtens stemme nej og sikre en effektiv 
kriminalitetsbekæmpelse uanset skræmme-
kampagnen fra ja-siden.

facebook.com/lavekbroch

Af Rina Ronja Kari,  
medlem af EU-parlamentet  
for Folkebevægelsen mod EU

Det er et meget vigtigt valg, som dansker- 
ne står overfor, når vi skal stemme om at 
overlade retspolitikken til EU eller bevare 
vores forbehold. Det handler om kernen i et 
demokrati, nemlig retspolitikken og dermed 
om, hvordan vi straffer kriminelle, hvad der 
skal være forbudt, hvilken retsbeskyttelse 
man har, hvornår man kan udvises til andre 
lande, overvåges eller udsættes for ran-
sagelse. 

Lad os tage et par eksempler: 
Hvis retsforbeholdet afskaffes, vil vi bli- 
ve  underlagt EU’s direktiv om efterforsk-
ningskendelser. Det betyder, at en uden-
landsk dommer kan kræve en dansker 
overvåget, skygget, aflyttet og udleveret  
til afhøring. Hvis vi afskaffer retsforbe - 
holdet, skal en dansk dommer uden at  
blinke godkende kravet – også selvom det 
kommer fra lande, som er dømt for ikke  
at overholde Den Europæiske Menneske-
rettighedskonvention, og der tages ikke 
 hensyn til, at der er 28 forskellige rets-
traditioner i EU-landene.

Et andet eksempel er strafferammer. I 
 Danmark skal Straffelovsrådet vurdere 
 strafferammer, så der er sammenhæng 
 mellem forbrydelse og straf, men hvis vi 
afskaffer retsforbeholdet, så skal vi på grund 
af EU hæve straffen for fx cyberkriminalitet 
fra to til fem år. Og fremover vil EU kunne 
bestemme andre strafferammer også – helt 
uden om Straffelovsrådet og politikerne 
herhjemme.

EU-partierne vil i stedet for forbeholdet 
 indføre en såkaldt ”tilvalgsordning”,  

som betyder, at ja-partierne senest tre må-
neder efter, at EU har stillet et forslag,  
kan sige ja eller nej til, at Danmark skal 
deltage. Men begge eksempler herover er 
faktisk nogle, som ja-partierne allerede har 
godkendt, og de bliver derfor en realitet, hvis 
for beholdet afskaffes. Dermed vil retssikker-
heden forværres. 

Vil vi bevare retssamfundet, så skal vi beva-
re vores forbehold og stemme nej.

”Et nej den 3. dec. er ikke blot et 
isoleret dansk nej. Det understre-
ger, at der i mange lande, specielt i 
Nordeuropa er modstand mod ideen 
om EU som en statsdannelse, hvor 
alle skal være med til alt”, 

Drude Dahlerup,
forkvinde, tænketanken NyAgenda

”Det handler ikke om detaljer. Det 
er et spørgsmål om, det er et skridt 
i centralistisk retning, og om det er 
nødvendigt. Derfor anbefaler jeg et 
nej den 3. december”

Niels Hausgaard,  
entertainer

Foto: Aage Staun

Foto: Aage Staun
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Reklamer Nej Tak!
Reglerne for Reklamer Nej Tak-
klister mærket undtager politisk 
oplysnings materiale. Derfor deles 
denne avis også ud til hus stande 
med Reklamer Nej Tak, hvilket er 
helt efter reglerne. 
Vi håber meget, at 
modtagerne finder 
avisen interessant.

Folkebevægelsen mod EU, Tordenskjolds- 
gade 21, st.th., 1055 Kbh. K

Jeg vil med!
q   Jeg vil benytte mig af tilbuddet om kun 50 kroner  

for medlemskab frem til 31. december 2016
q   Jeg vil gerne være medlem (250 kr./100 kr. for  

pensionister, studerende og  arbejdsløse)
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Stem NEJ den 3. december 
Modstanden mod EU’s overstatslige retspolitik findes i alle Folketingets partier

”Et simpelt flertal i folketinget skal ikke 
kunne afgive suverænitet, uden at 

sende det til folkeafstemning først. Det 
risikerer vi i fremtiden, hvis ikke vi får 
vedtaget et nej den  
3. december.”

Mikkel  
Ballegaard Pedersen,  

Landsfmd. Konservativ Ungdom

”SF var med til at skabe retsforbeholdet. Jeg 
er en af de  SFere, der ønsker at bevare det. 

Dansk ret skal fastlægges af det  
danske folketing”. 

Jørgen Grøn, 
bestyrelsesmedlem 

i SF-Nordjylland og  
SF-Vesthimmerland samt tidligere  

byrådsmedlem

”Danmark skal ikke give EU overstats-
lig magt på retsområdet. Vi skal 

bevare retsforbeholdet, så vi både 
kan sikre demokratiet de bedste 
vilkår og samarbejde internatio-
nalt. Stem nej den 3. december.”

Ditte Staun, 
medlem af Skive byråd  

for Radikale Venstre

”Enhedslisten anbefaler et 
nej, fordi vi ønsker mere - 

ikke mindre - åbenhed og 
demokrati. Samtidig inde-
holder de mange retsakter 
store indskrænkninger af 

retssikkerheden. Selvføl-
gelig skal vi samarbejde på 

tværs af grænser. Men vi skal 
ikke gå på kompromis med vores 

selvbestemmelse og  
vores retssikkerhed.” 

Pernille Skipper, 
MF for Enhedslisten

”Jeg vil, at Europa skal finde 
fælles løsninger på flygt-
ninge- og immigrantsitu-
ationen, og støtter EU, 
som et grønt fredsprojekt. 
Men jeg tror ikke på, at EU 

bliver grønnere, mere de-
mokratisk eller mere humant, 

fordi Danmark deltager i en over-
statslig retspolitik i EU. Derfor stemmer 
jeg nej den 3. december.”

Jan Kristoffersen, 
suppleant til Politisk Forum  
og folketingskandidat  
(Københavns storkreds)  
for  Alternativet

”Dansk Folkeparti ønsker MINDRE EU og 
MERE Danmark. Derfor siger vi nej tak 

den 3. december. For os er det også 
afgørende, at dansk asyl- og udlæn-
dingepolitik besluttes her i Danmark 
og ikke i EU. Også af den grund er et 

nej nødvendigt.”

Kristian Thulesen Dahl, 
MF for Dansk Folkeparti

”Liberal Alliance anbefaler NEJ den 3. 
december. Hvis vi først har afgivet vores 
suverænitet, fanger bordet. Så vil 
hverken Folketinget eller det danske 
folk kunne kræve at få kontrollen over 
dansk retspolitik tilbage på et senere 

tidspunkt. Retspolitikken  
skal føres af Danmark  

– ikke af EU”.

Christina Egelund, 
MF for Liberal Alliance

”Jeg stemmer nej, fordi et ja åbner op for, 
at et folketingsflertal kan sige ja til 

resten af EU’s retspolitik. Politisam-
arbejde kan vi etablere  
ligesom andre stater  
udenfor EU.”

Poul Erik Andreasen, 
medlem af Nordjyllands 

 regionsråd for Social-demokraterne.

Støt kampagnen for et nej
Det koster at forsvare demokratiet og det danske retsforbehold.
Du kan give et bidrag 
– via MobilePay på 5015 5374
– via vores hjemmeside folkebevaegelsen.dk 
– eller direkte via reg.nr. 9860 og konto nr. 0000025100.       Tak for din støtte

Bliv medlem og gør en forskel
Folkebevægelsen mod EU arbejder på et 
tværpolitisk og ikke-racistisk grundlag for 
at bevare de danske forbehold i EU og for 
dansk frigørelse fra EU. Ved at stå udenfor 
EU kan vi både styrke vores demokrati og 
fortsat samarbejde med Europa og resten 
af verden. Det er til gavn for alle.

I det daglige arbejder vi aktivt i EU-Parla-
mentet, hvor vi kæmper for demokratiet, 
miljøet, velfærden og et globalt udsyn.
 
Vil du lære os at kende, så tegn et prøve-
medlemskab til ud gangen af 2016 for kun 
50 kr.

Folkebevægelsen mod EU
Tlf. 35 36 37 40

Følg os på 

www.folkebevaegelsen.dk

”Jeg anbefaler et nej den  
3. december. Det vil være 
bedst for demokratiet 
og retssikkerheden!” 

Lars Kilhof, 
medlem af  

Greve byråd  
for Venstre


