Pressemeddelelse
Hvordan kommer EU videre efter Brexit?
EU-kritikeren Jens-Peter Bonde og EU-tilhængeren Uffe Østergård
giver 10 bud på, hvordan Den Europæiske Union kan redde Europa
og forene danskerne. Og de er faktisk enige ...
I 2016 stemte Storbritannien sig ud af EU. Valgresultatet viste for alvor, at EU er koblet
af sine borgeres almindelige liv. Unionen består af over 144.000 love, regler, domme og
standarder, og alligevel ved ingen rigtig, hvilken indflydelse den har på vores hverdag
og nationale politikker, eller hvordan vi får medbestemmelse. Så hvorfor ikke bare
forlade den synkende skude, tænkte briterne.
Selvom der nu er lagt en køreplan for, hvordan Storbritannien skal træde ud af
unionen, lurer truslerne stadig i horisonten. I Hvad nu EU? giver Bonde og Østergård
10 forslag til Europas redning. Det er modstanderen og tilhængeren. Så hvad kan de
egentlig enes om her 45 år efter Danmarks medlemskab af EF og EU? Jo, at det er på
tide med reformer, der sikrer en åben, nær og demokratisk union. Jens-Peter Bonde
siger:

»Vi har skrevet bogen i fællesskab i håb om, at europæerne vil tage sig sammen og

vælge en fremtid, som kan redde Europa fra spild, splid og strid. Det haster med at give
borgerne ejendomsret til EU. Hvis unionen skal overleve, skal alle dens borgere kunne
både føle og sige: Det er også mit EU«.
På vej mod bogens 10 bud diskuterer de to forfattere spørgsmål som:
•
•
•
•
•

Hvad skal Danmark spille ud med i Bruxelles?
Hvad kan vi selv gøre for at inddrage borgerne i debatten om EU’s fremtid?
Hvordan kan vi fjerne skattely og bekæmpe social dumping?
Hvordan kan Folketinget sikre demokratisk indsyn og styring af EU’s lovmaskine?
Kan vi stemme om, hvem der skal være dansk kommissær?

Hvad nu EU? er bogen til alle, der vil finde ud af, hvad der er op og ned i EU. Og
som vil diskutere, hvordan vi kan gøre den europæiske union til en demokratisk og
nærværende del af vores allesammens liv og hverdag.
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