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BRUG FOR FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU
– FORDI EU IKKE SKAL BESTEMME ALT

JEG VIL MED!

Folkebevægelsen mod EU arbejder på et tværpolitisk og ikke-racistisk grundlag for
en udmeldelse af EU. Indtil da kæmper vi for mindre magt til EU. Vi tror nemlig,
at danske vælgere har mere forstand end bureaukraterne i Bruxelles.

■ Jeg vil benytte mig af tilbuddet om kun 50 kroner
for det første års medlemskab

■ Jeg vil gerne være medlem (250 kr./100 kr. for
pensionister, studerende og arbejdsløse)

EU blander sig mere og mere i vores hverdag. Velfærdsforringelser, social dumping, udnyttelse af ulande og tåbelige regler er hverdag i EU. I EU-parlamentet arbejder Folkebevægelsen konstruktivt imod EU’s skadelige virkning på demokrati,
miljø, velfærd og verden omkring os.

■ Jeg vil gerne modtage Folkebevægelsens elektroniske nyhedsbrev (husk e-mailadresse)

Folkebevægelsen mod EU
Navn

+ + + 10435 + + +
Adresse

■

0893 Sjælland USF B
Postnr.

I EU-PARLAMENTET VIL FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU
■

By

■

Forhindre at EU får mere magt
Kæmpe for at magt føres tilbage til Danmark
Arbejde for velfærd, miljø og globalt udsyn

Tlf.nr.
E-mail
Ved indmeldelse:

Fødselsdato

Underskrift

Tlf. 35 36 37 40
fbfolkebevaegelsen.dk
www.folkebevaegelsen.dk
Bliv venner med os på

Denne folder er støttet af Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa. Foto: Mark Knudsen/Monsun. Layout: Karen Hedegaard: Tryk: Arco Grafisk

TR

Folkebevægelsen mod EU, Tordenskjoldsgade 21, st.th., 1055 Kbh. K

OLE NORS NIELSEN
SKAL EU
BESTEMME
ALT?

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

VED DU NOK OM EU-PATENTDOMSTOLEN?

EN STÆRK FAGLIG STEMME
Der er langt fra Bruxelles til almindelige danske arbejdspladser.
I EU er man ligeglad med social dumping. For de mennesker, som arbejder på
havnen, i byggeriet, på slagteriet, gartneriet eller som chauffør, er det derimod
deres løn og arbejdspladser, som er på spil. Privatansatte trues af social dumping, mens de offentligt ansatte trues af EU’s angreb på velfærden.
Der er brug for, at almindelige mennesker blander sig i politik og siger fra over
for EU’s angreb på løn og arbejdsforhold og på den velfærd, som vi har bygget
op i de sidste 100 år. Det vil jeg.
Jeg vil arbejde for en dansk udmeldelse af EU, og indtil det sker, så vil jeg være
en kritisk røst og bekæmpe EU’s nyliberalistiske og kapitalistiske politik, som
angriber almindelige menneskers løn og arbejdsforhold. Jeg vil kæmpe for, at
enhver dansker ved, at EU bestemmer det meste herhjemme til skade for demokrati, solidaritet og velfærd.
Jeg er erfaren i kampen mod EU – uanset om det gælder
kampen mod havnedirektiver, EU’s nedskæringspolitik eller
nye traktater. Det kan jeg bruge, hvis du giver mig din
stemme.

OLE NORS NIELSEN
Kandidat nr 3 på Folkebevægelsen
mod EU’s liste N
Tidligere havnearbejder (1980–1997)
og næstformand i Transportgruppen
i 3F Aalborg
55 år og bosat i Aalborg
Medlem af Enhedslisten
Følg mig på
www.ole.folkebevaegelsen.dk
facebook.com/pages/OleNors/281613565338428

Ligesom ved euroafstemningen anbefaler et flertal af partierne og toppen af
erhvervslivet et ja til patentdomstolen. Dengang viste det sig, at nejsiden havde
ret. Her er tre gode grunde til, at et nej igen er klogest.

PATENTDOMSTOLEN KOSTER ARBEJDSPLADSER OG KONKURRENCEEVNE.
Selv ved et nej kan danske virksomheder få det nye EU-patent godkendt ét sted.
Til gengæld undgår vi, at antallet af patenter mangedobles. Dermed sparer virksomhederne en masse administration, licensbetaling og retssager, som ellers vil
koste job og konkurrenceevne.

PATENTDOMSTOLEN BETYDER MINDRE DEMOKRATI
Med et ja overføres magten over patenter til EU’s patentdomstol; en særdomstol, hvis dommere vil have en tæt tilknytning til patentverdenen. Bliver det et
nej, vil det fortsat være Folketinget og Højesteret, som demokratisk kan træffe
beslutninger over patenter herhjemme.

FLERE PATENTER PÅ SOFTWARE OG ANDRE TING?
I dag er der godkendt over 50.000 softwarepatenter i Europa. Underlægges
Danmark EU’s patentdomstol, risikerer vi det samme herhjemme, hvilket vil
koste både virksomheder og private dyrt. Det klogeste vil derfor være at sige nej
tak. Vi kan altid komme med senere, hvis vi ønsker det, men har vi først sagt ja,
fanger bordet.

