
Eg er mor til ein gut som går i SFO. Kommunale tenester som 
svømmehall, SFO, kino og kulturskule kan bli mykje dyrere om 
regjeringa legg seg flat for EØS-reglar. Forslaga kjem etter 
krav frå overvåkingsorganet ESA, og vil føre til byråkratisering 
og press for meir privatisering og bruk av marknadsprinspipp 
på offentlege tenester. I tillegg til høgre pris, kan mindre 
kommunar bli nøydde til å kutte i opningstider og tilbod.

Nei til EU tar kampen for å hindre at EU og EØS får styre i 
norske kommuner. Difor er eg medlem i Nei til EU. 

– EØS gjer SFO dyrare 
Bli med i Nei til EU du også! 

Send NEITILEU navn 
og e-post til 2090 (kr 200,–)

Bli medlem 
i Nei til EU
med SMS!

Eva Marie Mathisen bur i Saksumdal 
i Lillehammer kommune 



Send NEITILEU navn 
og e-post til 2090 (kr 200,–)

Bli medlem 
i Nei til EU
med SMS!

Medlemskap i EU vil føre til at Norge ikke selv kan avgjøre 
hvordan fiskeressursene skal forvaltes. Havområdene mellom 
12 og 200 nautiske mil fra kysten vil da bli felles EU-hav. Her 
vil det bli EU som fordeler fiskekvotene, og båter fra alle EU-
land kan da i prinsippet fiske utenfor kysten vår.  

En langsiktig, bærekraftig forvaltning er avgjørende for 
at fiske fortsatt skal være en viktig næring – særlig for 
kystsamfunnene.

Nei til EU tar kampen for å hindre at EU får råderett over 
fiskeressursene. Derfor er jeg medlem i Nei til EU. 

– Vi vil styre fiskerressursene
selv. Bli medlem i Nei til EU! 

Petter Myklebust er fra Flakstad i Lofoten, 
og er kystfisker med egen båt.



Send NEITILEU navn 
og e-post til 2090 (kr 200,–)

Bli medlem 
i Nei til EU
med SMS!
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– Vi vil styre fiskerressursene
selv. Bli medlem i Nei til EU! 

Kathrine Kleveland er leder i 
Nei til EU og jernbanependler

Regjeringen vil la EU ta kontroll over norsk jernbane og 
sikkerheten på skinnene. Om det skjer frasier Stortinget seg 
retten til å bestemme over norsk jernbanepolitikk i framtida. Et 
ja til jernbanepakke IV vil bety anbudstvang på jernbanen.

Vår jernbane følger strenge sikkerhetsforskrifter fastsatt 
av norske myndigheter. Et ja til jernbanepakke IV vil gi EU 
myndighet til å fastsette, og i verste fall svekke, de strenge 
sikkerhetsforskriftene vi har i dag.

Nei til EU tar kampen for å hindre at EU får råderett over 
norsk jernbane. Bli medlem i Nei til EU du også!

– EU skal ikke styre norsk 
jernbane. Bli med i Nei til EU!

Send NEITILEU navn 
og e-post til 2090 (kr 200,–)

Bli medlem 
i Nei til EU
med SMS!



– Verda er større enn EU 
Bli med i Nei til EU du også! 
Vi er opptatt av at verda er større enn EU. EU stenger de 
fattige ute. Det produseres fortsatt nok mat i verden til 
å brødfø alle. Likevel sulter én milliard mennesker. EUs 
opptreden overfor verdens fattige betyr at Norge fortsatt 
bør stå utenfor unionen. Utenfor EU kan vi føre en en 
solidarisk handels- og bistandspolitikk som bygger på 
andre prinsipper enn EUs, og som også kommer de fattigste 
u-landene til gode.

Nei til EU tar kampen for internasjonal solidaritet og 
derfor er jeg medlem i Nei til EU.

Send NEITILEU navn 
og e-post til 2090 (kr 200,–)

Bli medlem 
i Nei til EU
med SMS!

Reidun Heggen er leder i 
Ungdom mot EU


