Det, som ja partierne ikke fortæller, er at:

Dette vil være en åbenlys forringelse af danskernes
retssikkerhed.

Det, som de ynder at kalde en tilvalgsordning, er kun en
tilvalgsordning for politikerne og ikke for befolkningen: Et
ja til afskaffelsen af rets-undtagelsen betyder ikke kun
afgivelse af suverænitet til EU på 22 retspolitiske områder,
det er også en carte blanche til politikerne i forhold til, at
de fremover ikke behøver at spørge befolkningen ved
yderligere retspolitisk suverænitetsafgivelse.

Selvom vi ved et nej til afskaffelse af rets-undtagelsen ryger
ud af Europol samarbejdet, vil det være i alles interesse, at
der hurtigt forhandles en parallelaftale på plads. I øvrigt
eksisterer der allerede parallelaftaler mellem Europol og
Norge, Island og Schweiz.

Med et nej kan vi bedst sikre, at den EU begejstrede del af
Folketinget efter afstemningen ikke afgiver mere magt til
EU uden om Danmarks befolkning.
Et ja til afskaffelsen af rets-undtagelsen betyder, at vi ikke
længere kan stille danske politikere til ansvar for vedtagne
love på det retspolitiske område. Lovene vil ikke kunne
trækkes tilbage eller ændres af det danske Folketing.
EU's har planer om at indføre en EU-anklagemyndighed.
Med en sådan vil en afskaffelse af rets-undtagelsen betyde,
at danske borgere uden om de danske myndigheder kan
kræves overvåget, ransaget og udleveret til retsforfølgelse i
andre EU-lande.

Typisk vil en parallelaftale kun tage et år at forhandle på
plads. Det er derfor rent bluff, når ja siden forsøger at bilde
danskerne ind, at det vil blive svært at få en aftale med
Europol i stand.
Især da der allerede inden en afstemning om afskaffelse af
rets-undtagelsen, var forhandlinger om en sådan i gang.
Forhandlingerne blev taget af bordet, da det blev tydeligt
for ja-partierne, at en udelukkelse fra europol samarbejdet
kunne bruges som et skræmmemiddel over for Danmarks
befolkning.
Kommunisterne anbefaler et nej til afskaffelse af Danmarks
rets-undtagelsen.

Stem nej den 3. december.
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