– men brug frimærke,
hvis du kan,
så sparer vi penge.

På trods af Irlands nej til Lissabon-traktaten ønsker EU-eliten
at køre videre, som om intet
var hændt. Og den danske regering ønsker fortsat at afskaffe
de danske EU-undtagelser om
EU-militær, EU-retspolitik, eu-
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Folkebevægelsen mod EU

EU-undtagelserne?

roen og unionsborgerskabet.
Dette vil medføre mindre folkestyre og retssikkerhed, højere priser og mere militær, som du kan læse i denne
folder. Derfor siger Folkebevægelsen mod EU nej til at
afskaffe de danske undtagelser. Og vi siger fortsat:
Unionsborgerskab nej tak!

Folkebevægelsen
mod EU

Fingrene væk

Hvad er Folkebevægelsen mod EU?
Folkebevægelsen mod EU arbejder på et tværpolitisk og
ikke-racistisk grundlag for en dansk udmeldelse af EU.
Vi er imod en EU-superstat med fælles grundlov, EU-militær, præsident og toldmure mod den fattige verden.
Vi vil en anden vej med folkestyre og globalt udsyn.
Vi ønsker velfærd, fred og bæredygtigt miljø.
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Kom med på holdet

(Husk email-adresse)

Jeg vil gerne meldes ud af EU

■
■ Jeg/vi vil vide mere om Folkebevægelsen mod EU
■ Jeg vil være medlem af Folkebevægelsen mod EU
(250 kr./100 kr. for pensionister, studerende, arbejdsløse og medl. af Ungdom mod EU)
■ Jeg vil starte med et halvt års prøvemedlemskab (20 kr.)
■ Jeg vil være medlem af Ungdom mod EU (75 kr.) (husk fødselsdato: ______________ )
■ Jeg/vi vil gerne tilmeldes Folkebevægelsens nyhedsbrev

Derfor siger
Folkebevægelsen
mod EU:
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Opgør med

Bliv medlem og støt modstanden mod EU. Så får du vores
medlemsblad Folk i Bevægelse og kan følge med i vores
arbejde og EUs udvikling.

Du kan også selv blive aktiv ved f.eks. at deltage i
gadeuddeling, aktioner eller lignende. Kontakt os endelig, hvis du vil med på holdet.

Tlf: 35 36 37 40 – www.folkebevaegelsen.dk

fra EU-undtagelserne
EU-militær?
● Euroland?
● EU-retspolitik?
●

ej

www.folkebevaegelsen.dk

I krig for EU?

Skal EU bestemme

retspolitikken?

Den danske forsvarsundtagelse betyder, at Danmark ikke deltager i opbygningen af et EU-militær. Selvom de
danske EU-tilhængere siger, at dette heller ikke er målet,
står der i den nye Lissabon-traktat, at forsvarssamarbejdet “vil føre til et fælles forsvar” (art. 42. stk. 2).

Med Lissabon-traktaten bliver næsten al retspolitik i
EU overstatslig og dækker områder som grænsekontrol,
strafferet, flygtninge- og indvandrerspørgsmål, civilret,
terrorbekæmpelse og politisamarbejde.

Så hvis du ikke vil sende dine kære i krig for EU,
skal du stemme nej.

Euroen dyrere

Ikke krav om FN-mandat
Lissabon-traktaten kræver ikke et FN-mandat for at gå i
krig. Til gengæld kan man læse, at EU vil forsvare sine
interesser i hele verden. I EUs papir om sikkerhedspolitik – Solana-doktrinen – kan man læse, at disse interesser blandt andet er forsyningssikkerhed af olie og gas,
foruden trusler fra masseødelæggelsesvåben og terror.

end kronen
Da den danske befolkning sidst stemte om euroen i år
2000, hævdede EU-tilhængerne, at det ville koste os milliarder at sige nej.

Men Danmark har en retsundtagelse, så vi ikke
deltager i EUs overstatslige retspolitik. Nu ønsker regeringen undtagelsen erstattet af en ordning, hvor
Danmark kun står udenfor på få, udvalgte områder,
som f.eks. spørgsmål om flygtninge og indvandrere.
Dermed kommer EU til at bestemme endnu mere
over retspolitikken.

Retssikkerheden og demokratiet svækkes

Endelig påberåber Solana-doktrinen sig ret til at
angribe et andet land, “inden en krise opstår”, hvilket
minder om George Bush, når han kræver ret til forebyggende angreb.

Befolkningen sagde nej, og siden har dansk økonomi
klaret sig bedre end i Euroland. Her er priserne steget
kraftigt. I Tyskland kaldes euroen endda Teuro, “den
dyre euro”.

Ikke et fredens projekt

Embedsmændene bestemmer

Siden 11. september 2001 har EU indført en lang række
terrorlove med en omfattende registrering af borgerne,
der kan udveksles frit mellem de forskellige EU-lande.
Dermed underkendes den retssikkerhed, som borgerne
har krav på, og som er fundamentet i en demokratisk
retsstat.

EU er altså ikke et fredens projekt. Tværtimod findes der
i Lissabon-traktaten et
krav om oprustning,
hvor medlemslandene
forpligtes til “gradvis
at forbedre deres militære kapacitet” (artikel
I-42 stk. 3).

Selv finansminister Lars Løkke Rasmussen har sagt, at
der ikke er større økonomiske fordele ved euroen.

Fredsarbejde frem for terrorhysteri

Foto: The Council of the European Union

I Folkebevægelsen
mod EU vil vi hellere
give penge til velfærd,
miljø eller ulandene,
og vi siger konsekvent nej til et EUmilitær.

Det handler om at sidde med ved bordet, uanset at
euroen er konstrueret, så politikerne ingen indflydelse
har. Det har kun embedsmændene i Den Europæiske
Centralbank. I Folkebevægelsen ønsker vi derimod, at
folkevalgte bestemmer.

Nej til Euroland
Euroen handler hverken om økonomi eller indflydelse,
men derimod om at skabe en EU-identitet ad bagvejen.
Meningen er, at befolkningerne, hver gang de betaler
med euro, skal mindes om, at de er borgere i EU. Vi vil
ikke påduttes en EU-identitet. Derfor siger Folkebevæ-

gelsen mod EU nej til Euroland.

Terror er forfærdelig og skal bekæmpes, men faktisk
skader EUs terrorlister ofte mere, end de gavner. Norge
er ikke bundet af EUs terrorlister og har derfor kunnet
arbejde for fred i Sri Lanka.
Det kan Danmark ikke, da
EU har sat den ene part på
terrorlisten. Folkebevægelsen ønsker en retspolitik og
terrorbekæmpelse, der bygger på retssikkerhed og en
bedre verden.

Derfor siger vi: EU ud af
retspolitikken.

