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Folkebevægelsen mod 
EU
Medlem af EP: Rina 
Ronja Kari
Vi er EU-modstandere 
med en to-benet
strategi



5 klare hovedmål
1. At sætte fokus på dansk udmeldelse af EU.
2. At hindre EU i at få mere magt og arbejde på at 

tage magten tilbage til borgerne
3. At arbejde for at sikre den skandinaviske 

velfærds- og arbejdsmarkedsmodel
4. At arbejde for at sikre et bæredygtigt miljø
5. At kæmpe for det globale udsyn 

FOLKEBEVÆGELSEN 



HVORDAN HAR EU-MEDLEMSKAB 
INFLUERET DANMARK?

Størstedelen af dansk lovgivning 
stammer fra EU
Under 10% af gennemførte direktiver 
behandles af Folketinget

Fundamentalt ændret, hvad vi forstår ved 
demokrati



EKSEMPEL: BUDGETLOVEN

En del af finanspagten, som Danmark frivilligt tiltrådte 
efter finanskrisen 

Sætter stramme rammer for, hvordan danske 
kommuner må bruge deres penge

Bevidsthed omkring sparepolitik, i mindre grad at denne 
kommer fra EU



EKSEMPEL: EL-BILER

Statsminister Lars Løkke Rasmussen foreslår stop for 
salg af de mest CO2-udledende biler fra 2030.
 Bredt politisk flertal bag ham

 Men ikke muligt som EU-medlem



HVORDAN HAR EU-MEDLEMSKAB 
INFLUERET DANMARK?

Vi kigger mod Europa, når vi skal løse vor 
tids største udfordringer
Desværre mange der tror, at EU er den 
eneste mulige form for samarbejde
EU anses af mange som et nødvendigt onde



EKSEMPEL: 
RETSFORBEHOLDSAFSEMNINGEN

Afsteming I 2015 der handled om hele det retspolitiske
område



EN STADIGT SNÆVRERE UNION

Hvorfor blev Brexit en realitet – hvorfor vil Danmark ud?

 I præamblen til Lissabon traktaten står der, at EU har
som mål: 
 at videreføre processen hen imod en stadig snævrere 

sammenslutning mellem de europæiske folk

Planerne er konkrete

Danmarks forbehold er truede



UNIONEN EFTER BREXIT

 Ikke lyttet til bekymringerne

Udnytter, at en kristisk stemme
forlader unionen



DANMARK EFTER BREXIT

Magtesløshed

Tag magten tilbage!



Tak for meg!


