Folkebevægelsen mod EU arbejder på et tværpolitisk
og ikke-racistisk grundlag for bevarelse af de danske
forbehold i EU og for dansk frigørelse fra EU. Vi vil en
anden vej og et demokratisk samarbejde. I det daglige
arbejder vi aktivt i EU-parlamentet for demokratiet,
miljøet, velfærden og et globalt udsyn.
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Folkebevægelsen mod EU

– Støt Folkebevægelsen mod EU

Vil du lære os at kende, så
tegn et prøvemedlemskab
i hele 2015 for kun 50 kr.
Vi glæder os til at høre
fra dig.

Navn

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

■ Jeg vil vide mere om Folkebevægelsen mod EU (gratis)
■ Jeg vil gerne tilmeldes Folkebevægelsens digitale nyhedsbrev (gratis) (husk e-mail adresse)

frem til 31. december 2015

■ Jeg vil gerne være medlem af Folkebevægelsen mod EU

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

Jeg vil være med!

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

Bevar
retsforbeholdet

Tlf. 35 36 37 40
Følg os på

www.folkebevaegelsen.dk

Kun ved at bevare vores stærke
retsforbehold kan Danmark samarbejde
internationalt og samtidig bevare magten
over retspolitikken på danske hænder

Folkebevægelsen mod EU

Folkeafstemning
om retsforbeholdet

Med retsforbeholdet
bestemmer danskerne
– med tilvalgsordningen
bestemmer EU-partierne

Senest i marts 2016 skal der være folkeafstemning
om det danske retsforbehold i EU. Forbeholdet blev
indført efter det danske nej til Maastricht-traktaten i
1992. Fastholdelse af retsforbeholdet betyder, at vi
fortsat kan bestemme over retspolitikken herhjemme
samtidig med, at vi kan samarbejde internationalt
mod kriminalitet.

At have sin egen retspolitik er centralt for en demokratisk stat. Hvad skal være forbudt, og hvad skal straffen
være? Allerede i dag arbejder EU med fælles strafferammer, og det vil ske endnu mere i fremtiden. Afskaffes forbeholdet, kan EU altså fremover forbyde og tillade ting, som går imod et flertal i Folketinget, og har EU
først fået magten, så kan den ikke trækkes tilbage igen.

Tilvalgsordningen = mere magt til EU
Et flertal i Folketinget vil erstatte retsforbeholdet
med en såkaldt ”tilvalgsordning”. De EU-positive partier vil til at begynde med give overstatslig magt til
EU på over 20 lovområder, herunder efterforskning.
De vil bl.a. give udenlandske dommere udvidede muligheder for at kræve en dansker overvåget, skygget
og aflyttet. Men dette er kun toppen af isbjerget.

Al EU’s retspolitik bliver overstatslig
Med Lissabon-traktaten blev det besluttet, at hele
EU’s retspolitik skal være overstatslig. Det betyder, at
selv ældre EU-lovgivning på retsområdet vil blive
ændret til at blive overstatslig. EU- landene vil derefter kunne blive stemt ned inden for områder som
udvisning af borgere til andre EU-lande (EU’s arrestordre), overvågning af borgerne (logningsdirektivet)
og politi (Europol). Retsforbeholdet forhindrer dog EU
i at bestemme over ny lovgivning på disse områder i
Danmark.

www.folkebevaegelsen.dk

Norge bekæmper menneskehandel, narkohandel og
terrorisme sammen med Europol og uden at have givet EU magt på retsområdet. Det kan Danmark også.

Det vil sige, at EU-partierne med et snuptag kan indføre EU-harmoniserede strafferammer, krav om udlevering og retsforfølgelse af uskyldige danskere, øget
overvågning af danskere og meget, meget mere.

Danmark kan samarbejde med
Interpol og Europol uden at give
EU magt på retsområdet

Der er allerede mange eksempler på, at borgere er
kommet i klemme på grund af EU’s retspolitik. Det
gælder for eksempel spanske Óscar Sánchez, som Italien fik udleveret som følge af EU’s arrestordre. Han blev
idømt 14 års fængsel for narkosmugling, som han ikke
havde begået. Sánchez tilbragte 20 måneder i et
fængsel i Napoli, og hele retsprocessen var en farce.

Det helt store salgsnummer fra de EU-positive partiers
ledelser er, at Danmark ikke kan være medlem af Europol, når EU’s politimyndighed bliver overstatslig. De får
det til at lyde, som retsforbeholdet forhindrer os i at
samarbejde internationalt. Det passer bare ikke.

190 lande er med i Interpol
Retsforbeholdet er danskernes eneste garanti for at
bevare vores retssikkerhed, demokratiske kontrol med
retspolitikken og høje beskyttelse af danske borgere.

For det første er Danmark medlem af det globale
politisamarbejde i Interpol. Det er vi sammen med
189 andre lande, også selvom vi fastholder retsforbeholdet.

»En afskaffelse af retsforbeholdet
kan betyde, at EU får overstatslig
magt til at bestemme over reglerne
for udvisning af danskere til andre
EU-lande. Det må forhindres!«
Lave K. Broch, 1. suppleant
til EU-parlamentet for
Folkebevægelsen mod EU.

Adskillige lande har desuden et operationelt
samarbejde med Europol uden at have afgivet
magt til EU på retsområdet. Det gælder bl.a. Norge,
Island, Schweiz, Canada og USA. Der er ingen tvivl
om, at Danmark også vil kunne indgå en mellemstatslig aftale med Europol, efter at vi i folkeafstemningen har takket nej til at afskaffe retsforbeholdet.

