
Gjennom EØS-avtalen er Norge bundet av EUs fire 
friheter, og mer enn 12 000 direktiver og forordninger 
er tatt inn i norsk lovverk. Avtalen fører til at stadig flere 
beslutninger om Norge tas i Brussel istedenfor på Stor-
tinget. EØS-avtalen regulerer viktige samfunnsområder 
som arbeidsliv, transport, energipolitikk og matimport. 
Nei til EU er imot at politisk makt flyttes fra Norge 
til EU og vil erstatte EØS-avtalen med en jevnbyrdig 
handelsavtale med EU.
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Bli medlem med SMS eller Vipps
Send følgende SMS-melding:
NEITILEU <ditt navn og e-postadresse> 
til 2090 (kr 200,- første året)

Vipps: søk opp #79049 eller Nei til EU 
(kun for nye medlemmer)

Nei til EU er en tverrpolitisk organisasjon med 
over 20 000 medlemmer. Vi har fylkeslag i alle 
fylker, og aktivitet i hele landet. 

Nei til EU mener demokrati fortsatt er verdt å 
kjempe for. Vi bygger allianser, har dagsaktuell 
kunnskap og er beredt i kampen mot norsk 
EU-medlemskap og mot EØS-avtalen. 
Bli medlem i Nei til EU du også!

FIRE GRUNNER
for nei til EU
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neitileu.no

Nei til EU mener at kort avstand mellom politikere 
og folk er et gode. Det gjør at folk deltar aktivt i 
politiske beslutninger og at politikere står til ansvar 
for velgerne. Med Norge som EU-medlem vil enda
flere beslutninger bli tatt i Brussel uten at norske 
velgere har reell innflytelse. Vi vil ha et 
levende demokrati der alle har innflytelse 
på samfunnet de bor i. Derfor sier vi nei til EU.

Nei til EU ser verden som et større fellesskap enn det 
EU kan tilby. EU setter liberalisering og privatisering 
som betingelse for sin bistand. De inngår urimelige 
handelsavtaler som hindrer fattige land å bygge opp 
solide velferdssamfunn og egen produksjon. Utenfor EU 
kan Norge føre en selvstendig og solidarisk handels- og 
bistandspolitikk. Derfor sier vi nei til EU.

Nei til EU mener EUs mål om fri flyt og økonomisk 
vekst ikke lar seg kombinere med effektive klima-
tiltak. Norge må ha en egen ambisiøs klimapolitikk 
som er tilpasset vårt samfunn og vår natur. Gjennom 
EØS-avtalen blir Norge knyttet til EUs energiunion og 
EU-byrået Acer. Nei til EU mener at norsk energipolitikk 
skal styres fra Norge. Sånn kan vi sikre en grønn 
omstilling og ta vare på klimaet og miljøet.

3  KLIMA OG MILJØ1  FOLKESTYRE 2  SOLIDARITET


