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SAMMEN ER VI STÆRKEST 

Er jo det, vi plejer at sige. Ingen lande 
kan klare sig alene, og med vores 
størrelse vil det især blive svært for 
Danmark. Derfor er Danmark en del 
af Den Europæiske Union. Dette er 
nogle begejstrede for - andre er ikke, 
men uagtet hvor man står, så er vi 
medlemmer både nu og efter valget. 
Derfor har jeg et håb om at valget af 
Europaparlamentskandidat ikke 
bliver et spørgsmål om for eller imod 
EU, men et spørgsmål om hvad vi kan 
bruge vores medlemskab til, også 
selvom jeg ikke mener vi bør være medlemmer for enhver pris. Jeg vil derfor gerne have lov 
til at præsentere min plan for netop dét: 

 

EUROPA FOR FREMTIDEN 

Der er to ting, der for alvor truer vores fremtid: klimaforandringerne og uligheden. 
De to ting går hånd i hånd, og ingen af problemerne kan løses af de individuelle lande alene. 
Kun hvis vi står stærkt sammen, har vi mulighed for at skabe reelle forbedringer. EU er 
allerede nu kommet et langt skridt fremad på klimadagsordenen. Men hvis vi skal nå i mål 
kræver det en intensiveret indsats. Det kræver det at nogen kan råbe højt om, at EU bør 
sætte endnu mere ambitiøse klimamål - og overholde dem! Jeg er glad for at råbe højt, når 
jeg er utilfreds. Kun i fællesskab kan vi stoppe social dumping og de store virksomheders 
skattefusk. Men for at det skal lykkes kræver det også nogle ændringer internt i EU. 
 
 

  



ET MERE DEMOKRATISK OG GENNEMSIGTIGT EU 

Det største problem med EU i dag er, at det er bund udemokratisk.  Jeg mener at 
Parlamentet, der er det direkte valgte organ i EU, skal have langt mere indflydelse. Jeg vil 
kæmpe for at ministerrådets arbejde bliver langt mere gennemskueligt og gennemsigtigt, og 
jeg vil, hvis jeg bliver valgt, være fuldt ud åben om mit arbejde i Parlamentet og om hvad 
jeg bruger de midler jeg får fra EU til. Der skal gøres op med korruption og udemokrati på 
europæisk skala, og det gøres der ved at lytte til dem, der er utilfredse, og imødekomme 
kritikken med de nødvendige reformer.  

 

EUROPA MOD FREMMEDHAD 

En stor trussel mod vores fællesskab og frihed kommer fra den stadigt voksende højrefløj. 
Store dele af højrefløjen ønsker at komme EU til livs, da EU’s arbejde i høj grad er med til 
at modarbejde deres ulighedsskabende og fremmedfjendske dagsorden. EU bør bruges til at 
komme højreekstremismen til livs. EU skal lægge et større pres på de medlemslande, der 
arbejder imod demokrati og frihed, og som lader højrefløjen bryde international lovgivning 
og internationale konventioner. 

 

MED ØNSKE OM TILLID 

Jeg opstiller som Europaparlamentskandidat fordi jeg vil kæmpe for en nuanceret EU-
debat. Jeg tror på at EU kan bidrage med meget godt til Danmark og verden. 

Jeg har dog også mine bekymringer, når det kommer til EU. Derfor vil jeg kæmpe for store 
forandringer og reformer i EU, så det forhåbentligt kan blive noget alle kan støtte op om en 
dag. 

 
Derfor håber jeg, at jeg kan få jeres tillid, 

Lucas Emil Zukunft 

His du har spørgsmål kontakt mig da endelig på: 

Tlf.: 30 31 86 43 

E-mail: Lucaszukunft@gmail.com 

 


