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Retsforbeholdet Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen Hent PDF Danskerne skal snart til afstemning om
retsforbeholdet. Fem partier i Folketinget er nemlig blevet enige om, at bede om vælgernes opbakning til at

ændre retsforbeholdet fra et generelt forbehold til en fritvalgsordning.

Men hvad betyder det i praksis - og hvad går retsforbeholdet egentlig ud på? Hvad sker der, hvis vi stemmer
ja? Eller nej? Handler det hele bare om politiets samarbejde med Europol, eller er der i virkeligheden meget
mere på spil? Og kan vi ikke bare klare alle problemerne med en parallelaftale med Europol, når nu Norge

kunne klare det på den måde?

Alle disse spørgsmål bliver besvaret i bogen.

Bogen giver først et overblik over hvorfor vi i det hele taget har et retsforbehold. Derefter bliver aftalen, som
vi skal stemme om, undersøgt - hvad er det egentlig vi skal sige ja eller nej til? Aftalen handler om meget
mere end Europol. Bogen giver derfor også et overblik over hvordan den almindelige danskers dagligdag

ændres, hvis vi siger ja til at ændre retsforbeholdet til en fritvalgsordning. Og sidst, men ikke mindst, vil der
også i fremtiden komme ny EU-lovgivning, som der skal tilvælges eller fravælges. Bogen forklarer derfor

også hvordan fremtiden vil se ud for Danmark, alt efter om vi stemmer ja eller nej.

Bogen er skrevet i et almindeligt, dagligdags sprog uden lange og tunge juridiske analyser. Bogen er med
andre ord skrevet til almindelige danskere, som gerne vil vide mere om retsforbeholdet og den kommende

folkeafstemning. Akademikere kan selvfølgelig også læse bogen, men de må søge deres akademiske
diskussioner andre steder. Denne bog henvender sig til almindelige danskere, som gerne vil vide mere om

retsforbeholdet.

I tiden frem til folkeafstemningen vil begge sider sætte store kampagner i gang med argumenter for et Ja eller
Nej. Denne bog indeholder ikke argumenter for et Ja eller Nej, men giver læseren mulighed for at finde et
neutralt og uvildigt svar på de mange spørgsmål, som er afgørende for om den enkelte beslutter sig for at

stemme Ja eller Nej.
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