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BRITISK FOLKEAFSTEMNING ER EN ØJENÅBNER
Det burde vække den danske regering af Tornerosesøvnen når premierminister Cameron erkender at det
nuværende medlemskab af EU ikke kan fortsætte.
Danmark har mindst lige så hårdt brug for en folkeafstemning om EU-medlemskabet som Storbritannien fastslår
Retsforbundets EU-ordfører, Jan Møgelbjerg.
- Det forekommer grotesk at vores egen regering lever i sin helt egen verden, hvor man overvejer, hvordan man kan
få Danmark bundet tættere til EU og euroen, mens man altså lige ovre på den anden side af Nordsøen har erkendt at
tiden er løbet fra EU-medlemskabet som man kender det i dag. Det burde være en øjenåbner for danske politikere at
det land, vi for fyrre år siden fulgte ind i EF nu er på vej ud – enten helt eller delvist..
- I stedet for at rende rundt og lade som om Danmark er det 18. euroland, burde Helle Thorning-Schmidt og
europaminister Nicolai Vammen sætte sig ned og lave en køreplan der kan lede frem til en dansk folkeafsstemning,
opfordrer Retsforbundets EU-ordfører. Man bør også forberede en dansk udmeldelse ved at forhandle med både
Storbritannien og lande som Norge, Island og Schweiz om et fremtidigt handelssamarbejde, for eksempel ved at
sætte nyt liv i den gamle EFTA-organisation.
- Allerførst må regeringen dog vågne af sin Tornerosesøvn og opgive at slutte Danmark til den såkaldte europagt, der
skal flytte magten over dansk økonomisk politik til Bruxellles, bemærker Jan Møgelbjerg og pointerer at hvis
regeringen fastholder at køre af det spor vil Retsforbundet fortsat kræve en hurtig dansk folkeafsteming om dette.

Jan Møgelbjerg kan kontaktes for yderligere kommentarer på tlf 61 69 01 72 eller mail janmo@retsforbundet.dk

Fakta
Retsforbundet blev stiftet d. 21. oktober 1919 af tilhængere af den amerikanske økonom Henry George.
I begyndelsen var meningen, at vi ville skabe en fri, politisk forening og ikke et parti – deraf navnet.
Partiet har kollektiv ledelse, der består af 7 demokratisk valgte medlemmer.
Vi sad i folketinget i de fleste perioder fra 1924 til 1981.
Vi er stadig en del af Folkebevægelsen mod EU.
Besøg os på www.retsforbundet.dk eller på Facebook
Lyngbyvej 42, 2100 København Ø
Tlf. +45 51 20 44 63
Mail: info@retsforbundet.dk

