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HVAD SKAL DER SKE MED EU EFTER BREXIT? 

Brexit vil koste Danmark dyrt. Det ikke kun Storbritanniens 

fremtid, der er på spil – det er også Danmarks. Derfor burde 

briterne havde stemt ja til fortsat at blive i EU. Både for 

deres skyld og for Danmarks. Vi løser bedst problemerne i 

fællesskab – og Storbritannien var en god økonomisk og 

politisk samarbejdspartner. 

Det er så trist at Storbritannien forlader vores 

fællesskab. EU skal fremover finde en måde at fungere 

på uden englænderne ved borde, så vi kan løse både 

flygtningekrisen, klimakrisen, ulighedskrisen. Og vi har 

ikke brug for alene at se national enegang. Vi har brug for 

at løse det her sammen. 

Brexit fører til alvorlige konsekvenser for både EU og 

Danmark og risikerer at gå ud over dansk eksport til 

Storbritannien. Men det er ikke i nogens interesse, at Brexit 

fører til et lammet Europa, eller at EU falder fra hinanden. 

der skal følge forhandlingerne tæt for at sikre danske 

interesser i overgangen.

EU står svækket tilbage efter Brexit. Vi må finde en ny 

melodi i fællesskab. Med mere sund fornuft – og med 

mere fokus på de grænseoverskridende problemer og de 

konkrete udfordringer, som europæerne møder. EU skal 

koncentrere indsatsen om at beskytte de ydre grænser, at 

se på arbejdstagerrettigheder og velfærdsturisme, men 

også skattesvindel.

Det britiske folk har talt og stemt for, at landet skal 

forlade EU. Det er sådan, et demokrati fungerer. Vi mener 

selvfølgelig, at den danske regering først og fremmest skal 

sikre Danmarks interesser. En god Brexit-aftale for briterne 

er også en god aftale for Danmark!

Der mangler penge i kassen i EU efter Brexit. Vi mener, 

at Danmark under ingen omstændigheder skal betale 

mere til EU efter Brexit! Hver dansker årligt betaler 3.300 

kroner af skattepengene for at være med i unionen, 

hvilket er forrykt.
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HVAD ER EU’S  ROLLE I FLYGTNINGEKRISEN? 

I skåltaler bliver EU udråbt som forkæmper for menneske-

rettigheder og demokratiske værdier, en union, der gør 

verden mere sikker og værner om flygtninges ret til inter-

national beskyttelse. Men når det kommer til den konkrete 

politik, viser EU et andet ansigt. EU vælger at beskytte deres 

grænser med usmagelige aftaler med tredjepartslande.

Ingen ved deres fulde fem tror flygtningekrisen bare går 

væk. Udfordringen med de mange mennesker som tvinges 

på flugt, er fælles for alle EU-landene. Ingen af os slipper 

ved at forskanse os bag pigtråd, (symbolske) grænsekon-

troller eller afvisning af at tage en fair del af tilstrømningen.

Demokrati, frihed og ligestilling er fundamentet 

for vores fælles hjem. For at bevare en stærk 

sammenhængskraft ønsker vi at tage imod 

færre flygtninge. Til gengæld vil vi hjælpe mere i 

flygtningelejre og brændpunkternes nærområder.

Danmark har plads til forskellighed. Udlændinge har 

meget at bidrage med og skal – som alle andre – mødes 

med både krav og forventninger. Vi vil stå fast på danske 

værdier og f.eks. klart sige fra over for religiøs ekstremisme.

Vi ønsker at skabe en balance i udlændinge- og 

integrationspolitikken. En balance, hvor vi hjælper 

mennesker, som er drevet på flugt, samtidig med at vi 

sikrer, at integrationen kan følge med herhjemme. Det 

skal være klart, at i Danmark har man ret til at deltage, 

men også pligt til at bidrage.

Danmark er et godt, hjertevarmt og velstående land. 

Derfor hjælper vi som noget helt selvfølgeligt mennesker, 

som flygter fra livstruende situationer. Det vigtigt, at vi 

først og fremmest hjælper i nærområderne og ikke ved at 

give asyl i Danmark. 
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Skal EU have mere indflydelse på medlemslandene?

Folkelig indflydelse findes kun i nationalstater, hvor 

folket føler en naturlig samhørighed. Vi er modstandere 

af udviklingen i EU, som går i retning af Europas 

Forenede Stater.

Vores EU og Europa-politik handler om at sikre et 

stærkt Danmark i et fælles Europa, så vi kan skabe mest 

mulig tryghed og flere muligheder for både danske 

borgere og virksomheder.

Grænseoverskridende udfordringer løses bedst i et 

stærkt, forpligtende internationalt samarbejde. EU er et 

forpligtende samarbejde, der afspejler, at europæerne 

ønsker at skabe en fælles fremtid med frihed, fred og 

velstand i Europa. Vi er klar til at give mere indflydelse til 

EU, hvor det giver mening.

EU ødelægger på mange måder det demokrati, vi kender. 

EU har intet med demokrati at gøre. Har EU først taget 

magten, så fanger bordet. Så kan nye politikere ikke ændre 

på love, der allerede er vedtaget.

Hver for sig er de europæiske lande for små til at takle 

de grænseoverskridende problemer. Og når stadig flere 

problemer netop går på tværs af grænser – skattesnyd, 

klima, miljø, kriminalitet – så er et forpligtende politisk 

samarbejde helt afgørende.

Vi skal være et engageret og respekteret land, som bidra-

ger konstruktivt til at sikre det fælles bedste, og som også 

er klar til at forsvare egne interesser, når det kræves. Som 

et lille land med en åben økonomi vinder vi ved at deltage 

i det fælles arbejde, fordi vi er dybt afhængige af samarbej-

det og samhandlen med vores europæiske naboer. 
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