
NEJ til mere EU – stem nej d. 3. december!  
D. 3. december er der folkeafstemning om Danmarks retspolitik, og vi skal sige ja eller nej til det danske 
retsforbehold. 

Vi stemmer ikke om en ligegyldig detalje – MEN om

Vi skal have mere EU, mere union og mere EU-politik? 

Eller vi skal sige STOP, som vi gjorde da vi sagde nej til Euroen. 

EU er sat i verden for at hjælpe de store multinationale  virksomheder,
og den politik de dikterer i medlemslandene er 100 % til egen fordel. 

EU står for privatisering, nedskæringer og social dumping

Lønningerne presses ned og de sociale forhold barberes til umenneskelighed med diktater og 'inspiration'  fra EU. 
Uddannelserne bliver mere og mere kørt som en fabrik, hvor man hurtigst muligt skal igennem maskineriet så 
billigt som muligt. Der bliver fyret lærere, uddannelseslinjer bliver lukket osv.

Hvor er EU på vej hen – og er det den fremtid vi ønsker?

EU ønsker at gøre os alle til unionsborgere i én stor stat uden indflydelse på den politik der føres. 

Derfor vil de også styre Danmarks retspolitik. Stemmer vi ja d. 3. december overtager EU hele området – selvom 
ja-politikerne påstår noget andet. 

Senere vil EU-politikerne forsøge at tage nye bidder og forsøge at fjerne alle vores forbehold.

De vil have fælles udenrigspolitik med EU-hær, EU-politi  og fælles møntsystem og diktere vores finanslov 100 %
fra EU's top – og opbygge en fuldt udbygget unionsstat i løbet af de næste 10 år.

Fremtiden? Danmark ud af EU!

- Forleden demonstrerede 40.000 unge i København og Aarhus mod nedskæringer på uddannelserne –  i Spanien 
er det forbudt at demonstrere på pladser foran offentlige bygninger.  Kommer det til at gælde hele EU?

- I Danmark har vi fri abort – men EU Kommissionen vil måske beslutte noget andet på et tidspunkt.

- I Danmark skal man være 15 år for at kunne sættes i fængsel?  Vil 12 år være nok for EU?

- Vi aner ikke hvordan EU's love bliver i fremtiden – men vi kan se hvad vej det går, og vi ved at vi ikke får nogen 
indflydelse på beslutningerne i EU-systemet.  Derfor må vi sætte hælene i og stemme nej.

Har vi først sagt ja til tilvalgsordningen klapper fælden og vi får ikke en ny folkeafstemning, hvis politikerne vil 
lægge flere tilvalg over til EU. EU forsøger hele tiden at tage en luns mere – derfor må vi også slås for at komme 
helt ud af EU.
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