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De danske EU-forbehold Morten Broberg Hent PDF Forlaget skriver: Danmarks forhold til EU er jævnligt til
debat. Det gælder for eksempel, når der kommer forslag om nye regler, som kan række fra beskyttelse af

truede planter til øremærket barsel til mænd, og det gælder i særdeleshed op til valg. I 2019 skal danskerne og
de øvrige befolkninger i Den Europæiske Union igen vælge medlemmer til Europa-Parlamentet. Denne bog er

skrevet for at give danskerne bedre indsigt i Danmarks forhold til EU – og dermed bidrage til en mere
kvalificeret dansk debat. Uanset om man er overbevist tilhænger eller modstander af EU – eller befinder sig et

eller andet sted imellem disse to poler – er det altid en fordel, hvis ens synspunkter er baseret på korrekt
faktuel viden. Denne bog er en letforståelig introduktion til EU med fokus på de forhold, som er særegne for
Danmark. En introduktion, der angår teknisk svære emner, men som er holdt i et klart og tydeligt sprog.

Bogens målgruppe er alle danskere, der interesserer sig for samfundet i almindelighed og EU i særdeleshed.
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