Folkeafstemning

– ja tak!

0893 Sjælland USF B

+++ 10435 +++

Folkebevægelsen mod EU

Folkebevægelsen mod EUs talspersoner

Rina Ronja Kari

Johanne Langdal
Kristiansen

Jørgen Grøn

Folkebevægelsen mod EU kræver folkeafstemning om
euro-traktaten. Det gør vi, fordi den undergraver demokratiet og efter vores mening strider mod den euroundtagelse, som et stort flertal af befolkningen støtter.
Det kan man læse mere om i denne folder, hvor man
også kan læse mere om vores underskriftsindsamling
og hvordan du deltager.

Vi kræver også en folkeafstemning fordi euro-traktaten
ikke løser de problemer, som euroen har skabt eller giver
landene nogle reelle muligheder for selv at løse krisen.
I stedet for traktaten burde landene have hjælp til at forlade euroen og få mulighed for
at føre en politik ligesom Island,
der var krisens første offer. Her
har man nedskrevet kronen og
ført en streng valutakontrol,
hvilket har skabt vækst og optimisme. Havde Island været
euroland, så havde ingen af
delene været muligt. StorbritanSøren Søndergaard,
nien, der også har en euro-undmedlem af EU-parlatagelse, har desuden sagt nej til
mentet for Folkeeuro-traktaten, og det kan
bevægelsen mod EU
Danmark også.
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Euro-traktaten løser ikke problemerne

Navn

(250 kr./100 kr. for pensionister, studerende og arbejdsløse)

■ Jeg vil gerne være medlem af Ungdom mod EU (75 kr.) Fødselsdato: _____________
■ Jeg vil gerne tilmeldes Folkebevægelsens digitale nyhedsbrev (husk e-mail adresse)

■ Derfor opfordrer jeg til en folkeafstemning om euro-traktaten
■ Jeg vil vide mere om Folkebevægelsen mod EU
■ Jeg vil gerne være medlem af Folkebevægelsen mod EU

Den danske befolkning har aldrig sagt ja til euroen. Alligevel er EU ved at få magt over,
hvilken økonomisk politik vi må føre i Danmark. Det er ikke rimeligt.

For en folkeafstemning om euro-traktaten
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Støt
underskriftsindsamlingen
for en folkeafstemning
om euro-traktaten
– EU’s finanspagt
Foto: Lave K. Broch

Folkebevægelsen mod EU

Du kan også kræve
folkeafstemning

Skal EU bestemme
over økonomien?

Foto: Rådet

Euro-traktaten er et angreb på det danske demokrati og begrænser Folketingets økonomiske muligheder. Hvis Danmark kommer med i traktaten, så vil en
fremtidig regering ikke kunne gennemføre en »kickstart« for at forbedre økonomien
og skabe jobs, som regeringen
netop nu er i gang med.
Det skyldes, at traktaten forbyder et »strukturelt underskud« på over 0,5 procent
af vores bruttonationalprodukt, hvilket er langt mindre
end det underskud, vi har i
øjeblikket.
Hvis vi siger ja til euroSkal den tyske kansler
traktaten, er vi bundet af
Merkel og resten af EU be- den i al overskuelig fremtid.
stemme den økonomiske Selvom der i et fremtidigt
politik herhjemme?
folketing vil være et stort
flertal for at opgive vores
tilslutning, vil dette ikke være muligt. Alene derfor må
befolkningen spørges, om den vil være med til denne
udvidelse af EU’s magt.

Folkebevægelsen
mod EU: Eurotraktaten strider mod
euroundtagelsen.
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Skal EU bestemme den økonomiske politik og idømme
Danmark bøder, hvis Folketinget vælger at føre en
anden politik? Det mener EU – minus Storbritannien –
og et flertal af partierne i Folketinget. De vil nemlig tilslutte Danmark til den nye euro-traktat (finanspagt),
som EU har lavet for at redde euroen. Problemet er
bare, at traktaten ikke redder euroen. Eurokrisen skyldes især, at landene er for forskellige til at have en
fælles rente. Faktisk har de sydeuropæiske lande mistet
konkurrenceevne, mens Tyskland har nydt godt af
EU’s ensartede rente. Disse problemer løser eurotraktaten ikke.

3 gode grunde til folkeafstemning
I Folkebevægelsen mod EU mener vi, at Grundloven
kræver en folkeafstemning om euro-traktaten.
● For det første kræver euro-traktaten, at der laves en
»permanent« budgetlov og gerne på forfatningsniveau.
Skal Danmark lave en lov, som Folketinget ikke demokratisk kan ændre igen, så kræver det en grundlovsændring, der skal stemmes om.

For det andet vil budgetloven binde fremtidige folkevalgte til at føre en bestemt økonomisk politik, hvilket også strider mod Grundloven, hvor de folkevalgte alene er bundet af egen overbevisning. Danmark
vil også kunne idømmes bøder, hvis vi uden at træde
ud af traktaten afskaffer budgetloven. Det, mener vi,
er suverænitetsafgivelse.
● For det tredje strider Euro-traktaten mod den danske
euro-undtagelse. Denne undtagelse indebar, at man
ved folkeafstemningerne både i 1993 og i år 2000 sagde nej til, at Danmark skulle kunne idømmes bøder,
hvis vi havde et underskud på over 3 procent. At
skærpe dette krav og indføre mulighed for bøder må
derfor nødvendigvis kræve en ny folkeafstemning.

Du kan også kræve folkeafstemning om den nye eurotraktat. Det gør du ved at støtte den underskriftsindsamling, som Folkebevægelsen mod EU har startet for
en folkeafstemning. I forvejen har
tusinder af danskere allerede
skrevet under, og kravet støttes
bredt i det politiske landskab
fra Enhedslisten over Liberal
Alliance til Konservativ Ungdom. Du kan enten skrive
under på Folkebevægelsens
hjemmeside eller ved at indsende kuponen på bagsiden
af denne folder. Her kan du Skuespiller Flemming Jensen:
også få mere at vide om os
– Jeg støtter underskriftsog blive medlem.
indsamlingen for en folkeafstemning.

Hvem er vi?
Folkebevægelsen mod EU arbejder på et tværpolitisk
og ikke-racistisk grundlag for dansk udmeldelse af EU.
Vi er imod en udemokratisk EU-stat med EU-præsident, euro og fælles militær. Derfor siger vi ja til de
danske undtagelser og nej til EU’s traktater.

●

Vi vil en anden vej med internationalt samarbejde
og globalt udsyn, og vi forsvarer demokratiet, når
EU vil have mere magt. Derfor kræver vi en folkeafstemning om euro-traktaten og håber på din underskrift. Euro-traktaten giver os jo ingen fordele,
kun ulemper.

Følg os på Facebook
Læs mere og skriv under på kravet om en folkeafstemning om euro-traktaten.

www.folkebevaegelsen.dk

