


Som EU-modstander er Arbejderen en vigtig kilde til 

kritiske vinkler på EU-historier, som de andre danske 

medier ikke får med.

 

Som EU-parlamentariker værdsætter 

jeg meget, at der findes en avis som 

Arbejderen, der giver plads til de 

vigtige historier om EU, og 

som giver plads til en mere 

kritisk vinkel på dem.

 

Hvis man vil følge rigtigt 

med i, hvad der sker i 

EU, så er Arbejderen 

en rigtig god kilde, 

fordi de også giver 

plads til lidt længere 

baggrundshistorier 

og ikke mindst til de 

kritiske vinkler. Alle 

der gerne vil følge 

med i EU, kan få glæde 

af at læse Arbejderen!

Arbejderen.dk holder mig 

opdateret og bringer mig ofte på 

forkant med begivenheder og 

spørgsmål i mit faglige arbejde. Jeg holder 

især af analyserne, der sætter tingene i 

perspektiv og giver en unik mulighed for at 

forstå samfundets bevæggrunde. Avisen giver 

mig en klar progressiv vinkel på blandt andet 

arbejdsmarkedet og EU, der er en frisk 

modvægt til de resterende medier.

MORTEN AHRENDT
Formand for Dansk El- Forbund Ungdom

Jeg bakker op om Arbejderen, 

fordi vi har brug for en avis, 

der taler arbejdernes sag. 

Arbejderen er altid på pletten, når vores 

medlemmer og andre lønmodtagere 

kæmper for deres løn og arbejdsforhold – 

altid med en solidarisk vinkel. Arbejderen 

render ikke efter de hurtige overskrifter. 

Når det gælder EU-debatten, så er 

Arbejderen efterhånden den eneste avis, 

der stiller kritiske spørgsmål til EU, og 

hvad EU’s udvikling betyder for de 

danske lønmodtagere.

ALLAN BUSK
Formand for 3F Aalborg

RINA RONJA KARI
Medlem af EU-parlamentet
Folkebevægelsen mod EU



Følg EU-parlamentsvalget i Arbejderen!
Arbejderen.dk er et modsvar til den øvrige danske presse, som udgives af 

nogle få store koncerner. 

Arbejderen.dk beskriver virkeligheden, som den er, men med det formål at 

forandre den. 

Arbejderen.dk har ingen ambitioner om at være først med det sidste, men 

ønsker i stedet at skabe overblik og vise nogle af de sammenhænge, man 

savner i den stadige strøm af løsrevne nyheder.

 

Arbejderen.dk leverer historier, der adskiller sig markant fra det, man 

kan læse andre steder, ikke mindst når det handler om udviklingen i 

unionsopbygningen og EU-medlemskabets konsekvenser for Danmark.

Mange af de andre medier hævder at være objektive, mens de reelt følger 

den samme dagsorden. Dér er vi ikke bange for at sige klart, at vi tjener én 

særinteresse: arbejderklassens.


