Kandidat til EU-parlamentet,
Majbrit Berlau

Nej til EU-grundlov
– ja til folkestyre, velfærd og
internationalt samarbejde

Jeg er 26 år, bor i København og læser til socialrådgiver.
Jeg har været med i Folkebevægelsen siden 1997 og er i
øvrigt medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse.

Støt Folkebevægelsen mod EU på:
Giro 2 33 77 11
Bankkonto i Folkesparekassen: reg.nr. 9860 konto nr.
0000025100 eller på www.folkebevaegelsen.dk

Hjemmeside:

E-post:

2200 København N

Stem personligt på
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Valg til EU-parlamentet 13. juni 2004

Folkebevægelsen mod EU
– en tværpolitisk liste

Global social værdighed
– nedlæg Fort Europa!

Folkebevægelsen mod EU går ind for et levende folkestyre,
et bedre miljø, en reel velfærdspolitik samt et forpligtende
internationalt samarbejde.
Derfor arbejder Folkebevægelsen for at frigøre Danmark fra
EU og at Danmark skal genindtræde i EFTA, styrke det nordiske samarbejde og FN.
Folkebevægelsen kan kontaktes på
Tlf. 35 82 18 00
Fax 35 82 18 06
E-post: fb@folkebevaegelsen.dk
www.folkebevaegelsen.dk

Tryk: Kruses Offset a/s

Dato

Ved indmeldelse:

Telefon

Tlf.: 35 82 18 00 – Fax: 35 82 18 06 – www.folkebevaegelsen.dk

majbrit@folkebevaegelsen.dk

Underskrift

Sigurdsgade 39 A

+++ 2063 +++
E-mail

By:
Postnr

Adresse

Navn

■ Jeg vil gerne tilmeldes Folkebevægelsens digitale nyhedsbrev (husk e-post adresse)

■ Jeg vil være medlem af Folkebevægelsens Ungdom mod EU (50 kr.)

■ Jeg vil være medlem nu (200 kr. / 100 kr. for pensionister, studerende og arbejdsløse)

■ Send mig materiale om EU-grundloven

Få indflydelse – kontakt Folkebevægelsen mod EU

– men brug gerne et
frimærke
– så sparer Folkebevægelsen penge!

Folkebevægelsen mod EU

www.majbrit.folkebevaegelsen.dk

FOLKEBEVÆGELSEN
MOD EU
www.folkebevaegelsen.dk

tager ansvar i forhold til omverdenen og ikke kun den del
syd for grænsen. Vi er en rig befolkning og vi har en forpligtigelse overfor den fattigere del af verden. Ulighederne i
verden er voksende i takt med virksomheder og stormagters udnyttelse af den fattige del af verden. Det kan vi ikke
være bekendt. Alle mennesker har ret til et værdigt liv – om
de er født i Afrika, Mellemøsten eller Europa.

EU er en del af problemet

MAJBRIT BERLAU
Derfor stiller jeg op for liste N:

I denne debat vil nogen mene at EU er en del af løsningen
– min holdning er klar: EU er en del af problemet. Fort
Europa er den mur der er opført omkring EU. Først og fremmest en rigtig mur af grænsekontrol og pigtrådshegn, der er
bygget for at holde den fattige del af verden ude. Den anden mur er en toldmur, som pålægger produkter fra den fattige del af verden så meget told, at deres varer bliver for
dyre til at sælge.. Samtidig med at EU fører en dumpingspolitik, hvor EU’s eksportprodukter støttes, så prisen bliver
så lav, at det udkonkurrerer den lokale handel i de fattige
lande.

Internationalt samarbejde
Global, social værdighed
– nedlæg Fort Europa
Den verden vi lever i er globaliseret. Det betyder at begivenheder, problemer og handlinger i de enkelte lande påvirker hinanden langt mere end tidligere. Globaliseringen
gør, at vi forholder os mere til hvad der sker ude i verden.
Derfor kan vi ikke længere forskanse os bag grænserne til
Danmark, men vi skal forholde os til vores omverden.
For de flestes vedkommende er dette positivt. Vi vil gerne
have mulighederne for at rejse og opleve andre dele af
verden.

EU vil gerne fremstå som den ansvarlige supermagt.
Men virkeligheden er, at EU i lighed med USA er med til at
opretholde den ulighed, der hersker i verden. Denne form
for udnyttelse af verden ønsker jeg ikke at være en del af.

Vi anbefaler at stemme på Majbrit:
• Jens Borking, næstformand i fagforeningen
Træ-Industri-Byg, afdeling 27 i Valby.
• Marie Jonassen, aktivist i Globale Rødder.
• Søren Ekstrand, formand for Pædagogstuderendes
Landsforbund, medl. af hovedbestyrelsen i BUPL,
medl. af SF.
• Rasmus Meyer, tidligere formand for Danske
Gymnasieelevers Sammenslutning.
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Derfor er det min overbevisning, at vi skal nedlægge EU og
opbygge et internationalt samarbejde. Et samarbejde, der
er stærkt nok til at sikre den internationale magtbalance,
som ikke tillader visse regioner i verden at gå enegang. Et
samarbejde, der bygger på nogle sociale værdier, der sikrer
mennesker et liv med muligheder – et liv i værdighed.

Majbrit Berlau
Forholdet til resten af verden
Spørgsmålet er hvordan vi skal forholde os til resten af
verden. Jeg mener, at det er vigtigt, at vi engagerer os og

• er tidligere ordfører for Danske Studerendes Fællesråd.
• er de studerendes repræsentant i hovedbestyrelsen for
Dansk Socialrådgiverforening.
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