
Standpunkt
2-2016 neitileu.no

27. ÅRGANG. OPPLAG: 20 000B-blad. Redaksjon avsluttet: 10.3.2016
Returadresse: Schweigaards gate 34 B, 0191 Oslo 

Bli 
medlem 

i Nei til EU!
Send følgende SMS-melding 

NEITILEU <DITT NAVN 
OG POSTADRESSE> til 

2090 (200,–)

NEI TIL EUS VERVEUKER 18. APRIL TIL 1. MAI: 

fo
to

: g
a

b
ri

el
 s

te
in

sb
ek

k

23. JUNI 2016:

Storbritannia 
sier ja eller nei 
til EU  Side 6–7 
NYTT VETT:

EØS, folke
styre og fjern
styre Side 14–15

FYLKESLAGET:

Full fart i Sogn 
og Fjordane 
mot TISA
 Side 22–23

– Slik kan 
DU gjøre 
en verve
innsats!Sidene 4–5

Bli 
medlem

Nei til EUs vervekampanje 2016



2 | Standpunkt | 2-2016

LEDER 

Flere kvinner opp og fram
Hvorfor er vi ikke kommet 

lenger i kampen for en 
likestilt verden? Norske 
kvinner har rettigheter og 

muligheter mange europeiske kvinner 
misunner oss. På tross av kvinnelig 
leder i både NHO og LO, er det langt 
fra likestilt i norsk arbeidsliv. Norske 
kvinner kjemper fortsatt for lik lønn 
for arbeid av lik verdi, kvinner tjener 15 
prosent mindre enn menn, 40 prosent 
jobber deltid, ni av ti minstepensjo-
nister er kvinner. Åtte av ti rådmenn 
er nettopp menn. Antallet kvinnelige 
stortingsrepresentanter har stagnert. 
For omtrent 100 år siden sa Katti Anker 
Møller: «Kvinner er ikke likeverdige 
før de tjener sine egne penger». Kan-
skje jeg skal legge til «før de tjener like 
mye som menn». 
 Da Norges fjerde mektigste, høyes-
terettsjustitiarius Toril Marie Øie, 55 
år, ble intervjuet av Dagens Næringsliv, 
ble hun spurt om hun hadde ringt forel-
drene sine da hun fikk jobben, om hun 
skrev dikt, om hun ble fort sint, og om 
det var hennes maskuline egenskaper 
som hadde gitt henne jobben. Ville en 
mannlig ny høyesterettsjustitiarius fått 
de samme spørsmålene? 

Likestillingen sliter allikevel mer i EU. 
Hva hjelper det at EU produserer like-
stillingsvedtak på løpende bånd når det 
er andre hensyn som tas? Kvinner i EU 
har fortsatt mye lavere sysselsetting 
enn norske kvinner. 
 Finske Johanna Kantola hevdet på 
et likestillingsseminar i fjor at like-
stillingsarbeidet i EU har stagnert. 
Kantola er kjønnsforsker ved Univer-
sitetet i Helsinki. Hun ga ikke EUs 
likestillingspolitikk mye skryt. I møte 
med økonomisk krise så vel som flykt-
ningetilstrømningen nedprioriteres 
likestillingstiltak. I effekten av EUs li-
kestillingspolitikk så hun et økende gap 
mellom ord, ambisjoner og lovgivning 
på den ene siden og kvinners faktiske 
muligheter på den andre siden.
 Magasinet Forbes kåret Angela 
Merkel til verdens mektigste kvinne i 
fjor, med Hillary Clinton som nummer 
to. Angela Merkel bør iverksette en mer 
aktiv likestillingspolitikk i EU, mens 
valgkampen i Amerika vil gi svar på 
spørsmålet om amerikanerne er klar 
for sin første kvinnelige president.

Nei til EUs historie er full av sterke og 
dyktige damer. Uten kvinnene hadde 
vi heller ikke vunnet folkeavstem-
ningene om EU-medlemskap i Norge. 
Fortsatt er det flere kvinner som er 

mot EU-medlemskap enn menn. I 
jubileumsbloggen til Nei til EU i 2014 
skriver Trude Koksvik Nilsen om in-
dustribyen Rana som endte på 92 pro-
sent nei til EU: «Karen Haukås fortalte 
hvordan kvinnene i Rana gikk fra dør 
til dør i 1972 for å samle underskrifter 
før avstemninga. Mange kvinner skrev 
under, og det hele endte med en betalt 
annonse i Rana Blad med alle under-
skriftene fra kvinnene. Riktignok ikke 
uten kamp, Rana Blad nektet først å 
trykke annonsen, men måtte til slutt 
slippe den inn.»

Storbritannia skal ha folkeavstemning 
om hvorvidt de skal forlate EU. Da 
jeg sammen med Oslo Nei til EU 
besøkte London i januar, møtte 
vi organisasjonene Leave.eu og 
VoteLeave. Der møtte vi mange menn, 
og kun én kvinne på hvert møte. Vi 

AV KATHRINE 
KLEVELAND
Leder i Nei til EU 
kathrine.kleveland@
neitileu.no

Tegning: Pål Hansen, 
alias UKRUT.no

møtte også fagforeninger, politikere og 
en partileder, alle der var menn. 
 Media som BBC, The Sun, Daily 
Telegraph, Daily Mirror og Le Monde 
har ønsket våre synspunkt på det å 
stå utenfor EU. Da har jeg, i tillegg til 
folkestyre og suverenitet, trukket fram 
likestilling og høy kvinnelig deltagelse 
i arbeidslivet. Nå satser jeg på høy 
valgdeltagelse av begge kjønn og at de 
stemmer for å forlate EU.

Takk til alle mannfolk som er politisk 
eller praktisk engasjert i Nei til EU, 
men vi trenger flere aktive kvinner helt 
til topps i egen organisasjon. Nå er 7 av 
19 fylkesledere kvinner, jeg vil ha flere 
kvinnelige tillitsvalgte i alle ledd. 
 Samtidig skal vi heie flere kvinner 
opp og fram i alle land – fordi de er 
våre søstre, og fordi det vil gi en mer 
rettferdig verden for alle!
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KOMMENTAR

innvandringen eller hvilke vilkår 
arbeidsinnvandrerne tilbys når de 
kommer. Vi har også få muligheter til 
å motvirke at senderland mister godt 
kvalifiserte mennesker som de ville 
hatt god bruk for til sin egen sam-
funnsutvikling.

En mer regulert og fininnsikta arbeids-
innvandring kunne ha ført til gunsti-
gere resultater hvis den ble styrt dit 
hvor det var mangel på bestemte typer 
av arbeidskraft. Det ville ha dempa 
tendensene til todeling av arbeidsmar-
kedet – og det ville gitt rom for å gi 
arbeid til noen av de mange som i dag 
skyves ut av arbeidslivet fordi de ikke 
er «lønnsomme nok». 
 Utafor EØS kunne vi ha regulert 
arbeidskraftimporten, hindra den 
økende todelingen av arbeidsmarkedet 
og tatt opp kampen mot løsarbeider-
samfunnet for alvor.
 EØS-tilknytningen må vurderes 
ikke bare ut fra virkningene i Norge, 

Et tredelt arbeidsliv?
Asylsøkere, EØS-innvandre-

re og norske uføre – hvem 
fortrenger hvem? Tallet 
på arbeidsløse har passert 

120 000. Samtidig har vi fått en tode-
ling av arbeidslivet, der mange av ar-
beidsinnvandrerne fra Øst-Europa må 
finne seg i uverdige lønns- og arbeids-
vilkår langt under tariffbestemte stan-
darder. I denne situasjonen må det nå 
ryddes plass i arbeidslivet vårt for noen 
titusener asylsøkere – og det så raskt at 
det ikke utvikler seg et tredelt arbeids-
liv med asylsøkerne aller nederst.

På kort sikt har den frie arbeidsinn-
vandringen fra EØS-land vært gunstig 
for norsk økonomi. Men samtidig har 
lønnsdumping og svart arbeid ført til at 
det oppstår et lavlønnssjikt i arbeids-
markedet etter etniske skiller. 
 Samtidig utvikler det seg nye, 
hensynsløse former for kriminalitet i 
arbeidslivet vårt. Kontrolletatene har 
lenge ropt varsko. Fra Arbeidstilsynet 
meldes det at «våre tilsyn kommer 
i kontakt med mafiavirksomhet, 
hvitvasking av penger, narkotika, 
vold, menneskehandel, prostitusjon, 
smugling …».
 Økokrim fastslår at «firmaer som 
driver med ulovligheter, er i flere 
etaters søkelys, blant annet på grunn av 
ulovlig arbeid, bruk av ulovlig arbeids-
kraft, svart arbeid, doble kontrakter, 
NAV-svindel, mathygiene, kjøp av 
smuglervarer, brannsikkerhet, bofor-
hold osv».

Det er EØS som slipper løs den 
konkurransen som får sånne utslag – 
for arbeidsgiverne en konkurranse om 
arbeidsoppdrag, for arbeidstakere en 
konkurranse om jobbene.
 Det er blitt for fristende for arbeids-
givere å ansette arbeidsinnvandrere 
som tar til takke med uforsvarlige 
lønns- og arbeidsvilkår. Og når først 
noen arbeidsgivere starter, må andre 
følge etter for å mestre den nye kon-
kurransen. 
 For Norges del har vi for tida over 
120 000 ledige, i tillegg mange under-
sysselsatte og hundretusener arbeids-
villige utafor arbeidslivet – skjult i 
statistikkene over uføre og langtids 
sjukmeldte. Disse gruppene integreres 
enklest og raskest i arbeidslivet når det 
er mangel på arbeidskraft. Men det har 
vist seg at billig utenlandsk arbeids-
kraft er et altfor lettvint alternativ for 
mange arbeidsgivere.
 EØS-tilknytningen gjør at vi verken 
har kontroll med omfanget av arbeids-

Utafor EØS kunne 
vi ha hindra den 
økende todelingen 
av arbeidsmarkedet
DAG SEIERSTAD
Standpunkt 2-2016

Asylsøkere sist i køen? Asylsøkerne risikerer å ende på bunnen av et tredelt arbeidsliv. I november besøkte 
statsminister Erna Solberg Sør-Varanger og fikk orientering om asylsituasjonen.  foto: statsministerens kontor 
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men også hva som skjer på arbeids-
markedet i de landene vi er nærmest 
knytta til og handler med. Vår EØS-til-
knytning har gjort oss medansvarlig 
i å fremme et liberalt markedsregime 
i Europa med de konsekvenser det 
har for inntektsforskjeller, trygghet 
i jobben, utstøting fra arbeidslivet og 
utviklingen av organisert arbeidslivs-
kriminalitet.
 EU har brukt den frie flyten av 
varer, tjenester, kapital og arbeidskraft 
på å flytte arbeidssøkende mennesker 
over landegrenser, i stedet for å flytte 
arbeidsplasser til mennesker som har 
bruk for arbeidsplasser i det landet der 
de bor. Denne masseutvandringen av 
arbeidskraft er valgt framfor å legge til 
rette for nasjonale utviklingsstrategier 
med tilstrekkelig kraftige virkemidler i 
fattige europeiske land. 
 Fordi Norge motstandsløst lar seg 
innpasse i dette opplegget, bidrar 
vi til å fortrenge langt mer løfterike 
utviklingsstrategier både i Europas øst 
og vest.
 EØS-tilknytningen innebærer at vi 
slutter oss til et markedsliberalt system 
som i mange land har ført til finansielle 
og økonomiske kriser, sterkt økende 
inntektsforskjeller, nye former for 
fattigdom, massearbeidsløshet og en 
utstøting av arbeidslivet som rammer 
de mest sårbare.
 Norge har fått sin – moderate – del 
av disse problemene. EØS-tilknytnin-
gen er til hinder for at vi nasjonalt og 
internasjonalt kan arbeide målretta 
mot den urovekkende utviklingen som 
en ser innen europeisk arbeidsliv. 
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VERVEVEKER 18. APRIL TIL 1. MAI:

– Bli med i 
vervedugnaden!
– Det er viktig for Nei til EU å få 
fleire nye medlemer, seier Gina 
Barstad og Hildur Straume. 
Standpunkt møtte dei for 
hjernedugnad om vervekampanjen. 

Nei til EU skal ha ei ver-
vekampanje i 2016. Det 
viktigaste elementet er dei 
to vervevekene, veke 16 og 

17, som blir sparka i gang av rådsmøtet 
16. og 17. april. 
 – Vi har ambisjon om å bli ein større 
organisasjon og treng slagkrafta som 
medlemer gjev oss, seier Gina Barstad, 

nestleiar i Nei til EU. 
 – Vi treng fleire medlemer både for 
å ha tyngde om det blir EU-kamp igjen, 
men også for dagsaktuelle saker. 
 Vervekampanjen har valt å fokusere 
på ei dagsaktuell sak, handelsavtalen 
TISA, som no er under forhandling. 
 – TISA er ei svært aktuell sak no og 
ei sak som treng meir vind i segla. Vi vil 
bruke verveaksjonen både for å få fleire 
medlemer og for å få opp aktiviteten 
omkring TISA i Nei til EU.

Mål om 500 nye 
Vervekampanjen har eit mål om å ver-
ve 500 nye medlemer. Hildur Straume, 
leiar i Hordaland i Nei til EU, meiner 

AV SINDRE 
HUMBERSET
sindre.humberset@
neitileu.no

Lett å kome i kontakt. Nei til EU-nestleiar Gina Barstad (t.h.) og fylkesleiar i Hordaland, Hildur Straume, skal bli fotograferte til Standpunkt, men klarer å samle 
underskrifter til Ut av EØS-kampanjen. foto: gabriel steinsbekk

det er eit krevjande, men realistisk mål. 
 Gina legg til at ingenting er betre 
enn om vi klarer å verve enda fleire enn 
det vi har som må. 
 – Det vil vere veldig bra om laga set 
seg ei eiga målsetning om kor mange 
dei vil verve, seier ho. 
 – Vi satsar på å ha aktivitet i heile 
organisasjonen i dei to vekene. Vi lagar 
eit eige flygeblad om TISA og ein verve-
pakke til lokallaga og fylkeslaga. Ulike 
lag trivst med ulik aktivitet, så det blir 
ein meny av ulik aktivitet som laga kan 
velje å drive med, seier Gina. 
 – Opne møte og å skrive lesar innlegg 
er også aktuelle aktivitetar. Det er 
vanskeleg å måle effekten av eit lesar-
innlegg som vervetiltak, men det gjer 
organisasjonen meir aktuell og synleg, 
og aukar effekten av dei andre tiltaka. 

Standverving og telefonverving 
Ein aktivitet for laga er å stå på stand. 
 – Eg har stor tru på å stå på stand, 
både for å vere synleg i gatebiletet og 
for å verve medlemer. Då vi var ute 
for å bli fotograferte, var det mange 
som tok kontakt, så det er lett å kome 
i kontakt med folk om ein forsøker, 
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seier Gina, som legg til at dei ikkje fekk 
verva nokon under fotograferinga, men 
fekk eit par Ut av EØS-underskrifter.   
 – I april er det vonleg fint vêr mange 
stadar, så då passar det godt å stå på 
stand. Det beste er om ein kan stå på 
stand saman med andre, gjerne nokon 
med erfaring saman med dei nye. 
 – Og det er sjølvsagt viktig at dei 
som står på stand ikkje berre snakkar 
med dei andre på standen, seier Gina. 
 – Ja, det er viktig at vervinga har 
fokus og ikkje er noko som ein spør om 
i forbifarta. Vi må gå direkte på folk 
og spørje om dei vil bli medlem, seier 
Hildur, som sjølv ikkje er så glad i å stå 
på stand, men er ein meister på telefon-
verving.  
 – Eg har ikkje funne ein betre måte 
å verve på enn å bruke telefonen. Eg vo-
nar sentralt har gode tiltak som passar 
til oss, seier ho. 
 – Det er ingen verkemiddeldiskrimi-
nering her, forsikrar Gina. 
 – Alt som gjev medlemer er topp! 

Vervar på lister 
Hildur fortel at Hordaland har stor 
suksess med å verve på ringelister.
 – Vi ringer til lister frå kommune-
valkampen. Vi har ringt til kandida-
tane frå SV, Raudt og Senterpartiet, 
og det har gjeve god effekt. Nesten 
annankvar vi ringer til vil bli medlem. 
Og vi har fleire kommunar igjen å ringe 
til, fortel ho. 
 – Eg har fått folk til å bestemme seg 
om å bli medlem i diskusjonen på tele-
fonen. Dei seier gjerne at EU-saka ikkje 
er aktuell no. Då fortel eg om EØS-av-
talen. Og då hender det at folk seier at, 
jau, kanskje dei må vere med likevel.

Mange moglege aktivitetar 
Vervekampanjen skal ha eit spesielt 
fokus på TISA.
 – TISA-temaet kan til dømes vere 

aktuelt som tema for eit ope møte. Det-
te kan vere eit godt tilbod både til nye 
og gamle medlemer, seier Gina. 
 – Ein av aktivitetane våre i Hor-
daland er gjenverving. Det er ein del 
EU-motstandarar som trur dei er 
medlemer i Nei til EU, sjølv om dei har 
ramla ut av medlemsregister. Då er det 
viktig å ha oppdaterte lister tilgjenge-
leg slik at ein kan stadfeste om perso-
nen er medlem eller ikkje. 
 Gina fortel at vervekampanjen også 
vil bli marknadsført på nettsidene og 
sosiale media. 
 – Vi vil ha ei digital vervekampanje 
på Facebook og nettsidene, der vi både 
spreier informasjon, men også vil verve 
medlemer direkte. Eg har fått mange 
til å signere EØS-oppropet ved hjelp av 
Facebook og vil gjere det same i verve-
kampanjen. 
 Sentralt vil bruke nettsidene og so-
siale media, men også mange fylkeslag 
har eigne Facebook-sider som det er 
viktig å bruke. 
 – Vervekampanjen er også eit høve 
til å få omtale i lokalmedia om at Nei 
til EU har aktivitet på gang. Det er fint 
å sende ut ei pressemelding, men det 
er alltid best å ta direkte kontakt med 
journalistar i redaksjonen. 

Vervekampanjen 2016
• Landsmøtet i Svolvær i 2015 vedtok 
at organisasjonen skal gjennomføre ak-
sjonsuker for medlemsverving i 2016. 
Siden da er planlegginga godt i gang, 
og det er bestemt at det blir aksjonsu-
ker i april, nærmere bestemt uke 16 og 
17. I perioden 18. april til 1. mai vil det 
gjennomføres ulike vervetiltak i hele 
organisasjonen og over hele landet. 
• Målet er å få flest mulig nye med-
lemmer til organisasjonen, og vi håper 
på å få verva minst 500 nye medlem-
mer i løpet av de to ukene. Sentralt 
jobber organisasjonsgruppa med å 
lage en vervepakke som skal sendes ut 
til organisasjonen i midten av mars. 
Pakka vil inneholde tips og triks, gode 
argumenter for medlemskap, praktisk 
info, forslag til vervetiltak og liste over 
materiell som kan bestilles. 
• Vi håper at så mange som mulig av 
de nåværende medlemmene engasjerer 
seg i kampanjen og verver ett nytt med-
lem eller flere. Vervetips nummer én er 
å tørre og spørre! Er naboen med i Nei 
til EU? Kjæresten, kollegaen, vennen 
din eller tanta di? Nei til EUs arbeid 
har støtte blant et flertall av befolknin-
ga, så det er ingen grunn til at vi ikke 
skal kunne klare å verve mange nye 
medlemmer!
• Det er viktig for en grasrotbevegelse 
som Nei til EU å ha mange medlemmer. 
Sammen er vi sterke, og vårt politiske 
budskap styrkes av at vi har mange 
medlemmer i ryggen. Nei til EU er 
en viktig kraft for å forhindre norsk 
EU-medlemskap

Gjør en innsats!
• Hvis du har lyst til å bidra under 
verveaksjonsukene kan du gjøre det på 
flere måter. Du kan verve naboen og 
melde fra til Nei til EU sentralt, du kan 
ta kontakt med lokal- eller fylkeslaget 
ditt og si at du vil være med eller du 
kan hjelpe oss ved å spre verveinfo på 
sosiale medier. Ønsker du å få tilsendt 
vervepakka kan du sende en e-post til 
neitileu@neitileu.no. 
• Det aller, aller enkleste og beste er 
å verve folk ved å oppmuntre dem til 
å melde seg inn via SMS. Da blir de 
medlem og betaler med en gang,og vil 
få en velkomstpakke i posten innen 
kort tid. Send sms: NEITILEU (navn, 
postadresse og e-postadresse) til 2090. 
De belastes 200 kr på telefonabon-
nementet sitt og blir medlem ut året, 
enkelt og greit. 

Vind og sol. Hildur Straume og Gina Barstad strevar med Ut av EØS-rollupen i vinden. 
Heldigvis kan Nei til EU tilby eit strandflagg med same motiv. Det skal tåle vinden betre. 
 foto: gabriel steinsbekk

Vi treng fleire 
medlemer både 
for å ha tyngde om 
det blir EU-kamp 
igjen, men også for 
dagsaktuelle saker
GINA BARSTAD
Nestleiar i Nei til EU

AV TRUDE KOKSVIK NILSEN
trude.koksvik.nilsen@neitileu.no

Bli 
medlem

Nei til EUs vervekampanje 2016



NYHETER 
6 | Standpunkt | 2-2016

23. JUNI HAR BRITANE FOLKERØYSTING OM EU-MEDLEMSKAP:

Skremmer med Noreg
Dei britiske EU-tilhengarane skyr ingen overdri-
vingar for å sverte den norske EU-utanforska-
pen. Men britiske og internasjonale media viser 
stor interesse for Nei til EU sine synspunkt. 

Kva har BBC, Times of 
London, The Telegraph, Le 
Monde, Daily Mirror og The 
Sun til felles? Dei, og enda 

fleire, britiske og internasjonale media 
har teke kontakt med Nei til EU for å få 
kommentarar og synspunkt på kvifor 
Noreg framleis står utanfor EU. 
 – Nei til EU er ikkje vande med så 
stor internasjonal medieinteresse, seier 
Kathrine Kleveland, leiar i Nei til EU. 
 – Det er svært spennande og mo-
rosamt, men dei spør stort sett om det 
same. Dei vil vite kvifor EU-motstan-
den står så sterkt i Noreg, korleis Noreg 
har klart seg utanfor EU, korleis den 
norske økonomien klarer seg og om 

Noreg er eit faksdemokrati, styrt frå 
Brussel. 
 – Vi svarar at omsynet til demokra-
tiet og folkestyret er den viktigaste 
grunnen til å stå utanfor EU. Noreg har 
klart seg svært godt utanfor EU. Norsk 
økonomi trassa spådomane frå ja-sida 
i 1994, har hatt jamt betre utvikling 
enn EU-landa, og arbeidsløysa har vore 
lågare, seier Kleveland.
 – Når det gjeld EØS-avtalen, presi-
serer eg i kvart intervju at Nei til EU 
ønskjer å erstatte den med ein handels-
avtale, seier ho. 
 – Men det er ingen tvil om at dei 
britiske EU-tilhengarane overdriv kor 
omfattande EØS-avtalen er. Til det 

får dei god hjelp av norske politikarar, 
diverre. Det er jo dessutan heller ikkje 
slik at EØS-avtalen vil vere ei spesielt 
aktuell løysing for britane dersom dei 
går ut av EU. 

Skremmer med Noreg
Den britiske statsministeren David 
Cameron har vore ute fleire gongar 
og skremt med den norske EU-tilkny-
tinga, mellom anna med at Noreg må 
godta tre firedelar av EU-reglane. 
 – Eg tek stadig oppatt at Noreg 
har innført mindre enn 10 prosent av 
lovene og reguleringane som EU har 
innført i perioden 2000–2013. Nei til 
EU har gått gjennom alt EU har innført 
av direktiv og lover år for år og kan 
dokumentere tala med fakta, seier 
Kathrine Kleveland.
 No får David Cameron likevel støtte 
frå opposisjonsleiaren. Jeremy Corbyn, 
den nyvalde og radikale leiaren av det 
britiske Labour-partiet, meiner dei 

AV SINDRE 
HUMBERSET
sindre.humberset@
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norske erfaringane med EU viser at 
britane bør bli verande i unionen. 
 – Vi kan berre beskytte interes-
sene til Storbritannia om vi har ei 
sterk stemme på øvste hald. EU treng 
reform, men om vi melder oss ut, må 
Storbritannia framleis følgje EU sine 
reglar om vi ønskjer å drive handel 
med medlemslanda. Då har vi ingen-
ting vi skulle ha sagt når nye reglar og 
vedtak blir stemt over. Det har Norge 
fått erfare, uttalte Jeremy Corbyn til 
Klassekampen 1. mars.  
 – Vi har trua på at Storbritannia 
og britiske arbeidarar har det betre i 
Europa. Vår kampanje vil vere forskjel-
lig frå Dei konservative sin kampanje. 
Vi ønskjer å bli verande i unionen for 
å verne om millionar av jobbar som er 
knytt til britisk handel med EU og ar-
beidarane sine rettar, som Labour-re-
gjeringa var med på å vinne fram i 
Brussel, og som no er beskytta under 
lovverket i EU, heitte det frå Corbyn.

Latterleg av Corbyn 
Nestleiar Trond Giske i Arbeidarparti-
et meiner det er latterleg å bruke Noreg 
som eit skrekkdøme i Brexit-debatten. 
 – Hva er det Corbyn frykter, spurte 
Trond Giske i Nationen 3. mars. 
 – Jeg tror ikke at «Det kan gå oss 

Hjelper kolle-
gaen. Stats-
minister Erna 
Solberg vitjar sin 
britiske kollega 
David Cameron 
i Number 10 i 
februar. Erna 
Solberg stiller 
opp når Came-
ron treng hjelp 
til å overtyde 
britiske veljarar 
om at den norske 
EU-tilknytinga 
ikkje er noko for 
dei. 
foto: number 10

Corbyn 
skremmer med 
Noreg. Jeremy 
Corbyn, leiar 
for det britiske 
Labour-partiet, 
meiner dei nor-
ske erfaringane 
tilseier at britane 
bør bli i EU. 
foto: garry 
knight

skje heller tragikomisk, at da oljekrisen 
traff Norge, ble Norges største eurotil-
henger, statsminister Erna Solberg (H), 
reddet av at vi står utenfor euroen, sa 
Giske til Nationen. 
 – Solberg sier det er en av de vik-
tigste årsakene til at Norge kan møte 
krisen på en god måte. Lav kronekurs 
styrker norsk konkurranseevne og ek-
sport. Men det kunne aldri skjedd om 
vi hadde hatt euro. Det er et paradoks 
at den ivrigste tilhengeren for at Norge 
skulle være med i euro, bruker det at vi 
ikke er med som det viktigste argu-
mentet for hvorfor vår konkurranseev-
ne styrkes, sa Giske. 

– Brexit viktig for Noreg
Kathrine Kleveland understreker også 
at det vil bety mykje for oss i Noreg om 
Storbritannia går ut av EU. 
 – Dersom Storbritannia går ut av 
EU, er landet avhengig av å få på plass 
ein handelsavtale med unionen. Det 
vil, slik vi ser det, aktualisere EØS-de-
batten i Noreg, seier Kleveland.
 – EU-eliten vil ikkje ta inn over 
seg at stadig meir union er svaret på 
eit spørsmål folk i Europa ikkje har 
stilt. Eit klart fleirtal i Storbritannia 
har vore mot denne utviklinga heile 
vegen, utan at det har påverka tempoet 
i integrasjonsprosjektet, seier Kathrine 
Kleveland.
 – Nei til EU ønskjer britane velkom-
ne ut av EU! Ein Brexit vil bli til stor 
inspirasjon for alle som kjempar mot 
EUs stadig tettare integrasjon. Nei til 
EU ønskjer lykke til med valkampen!

like ille som i Norge» fungerer som 
skremsel. Norge kåres jevnlig til det 
beste landet i verden å bo i. Vi har 
hatt den laveste arbeidsløsheten i hele 
Europa gjennom finanskrisen. Vi har et 
av de sterkeste velferdssystemene, den 
minste forskjellen, den største trygg-
heten og den største tilliten, i tillegg 
til fred og velstand. How bad can it 
get, liksom? Hva er det Corbyn frykter, 
spurte Giske, som framleis meiner at 
EØS-avtalen er den beste tilknytinga 
til EU for Noreg. 

Solberg støttar Cameron
Statsminister Erna Solberg uttalar seg 
gjerne til britisk media med støtte til 
David Cameron sitt bodskap om å bli 
verande i EU. 
 – De er veldig interessert i Norge, sa 
Erna Solberg til NTB 2. mars. 
 – Interessen intensiveres ganske 
mye akkurat nå. Norge blir nok mer 
interessant når det kan settes inn i 
konteksten av en britisk diskusjon. 
 – EØS-avtalen er en veldig god 
avtale for full markedsadgang på de 
områdene vi ønsket. Men det er lovverk 
vi tar til oss uten at vi direkte påvir-
ker det selv. Det er det demokratiske 
underskuddet Norge alltid har hatt 
når vi har vår tilknytning gjennom en 
EØS-avtale. Jeg sier ikke at vi ikke har 
innflytelse. Men jeg sier vi må fungere 
som en lobbyorganisasjon, sa Solberg 
til NTB.

– Tragikomisk 
Trond Giske meiner det har vore svært 
viktig for Noreg å stå utanfor euroen. 
 – Det er veldig morsomt, eller kan-

Kathrine Kleve-
land. 

Trond Giske. 
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FRA NEI TIL EU
Årbok: Sammenbrudd for 
Schengen?  – 225 kr (medlemspris)

15 år etter at Norge 
ble assosiert medlem 
i Schengen, har 
flyktningkrisen 
satt Schengen i 
spenn. Boken tar 
for seg de viktige 
utviklingstrekkene 
og konfliktlinjene i 
EU, og undersøker 
hva Schengen betyr 
for Norge. Redaktør: 

Morten Harper. 160 sider.

Folkestyre eller fjernstyre? – 60 kr
Folket vedtar Norges 
lover gjennom Stor-
tinget, men gjennom 
EØS-avtalen vedtas 
mange lover med 
påholden penn fra 
EU. Beslutningsmyn-
dighet over norske 
borgere og bedrifter 
er overført til overvå-
kingsorganet ESA og 
egne EU-byrå i strid 
med Grunnloven. An-

budsregelverket, forbudet mot offentlig 
støtte og mange andre regler gjør at EØS 
også inntar landets kommunestyresaler. 
Tema for Nei til EUs skriftserie VETT nr. 
1 2016 er EØS-avtalens betydning for 
demokrati og selvstyre. Heftet er skrevet 
av Morten Harper. 48 sider i farger.

I tjeneste for samfunn el-
ler selskap? – 60 kr

Trade in Services 
Agreement – TISA 
– er avtalen om tje-
nestehandel som EU, 
USA, Norge og tyve 
andre land forhandler 
om. Målet for TISA er 
full liberalisering av 
tjenester, der uten-
landske selskaper får 
rett til å operere på 
det norske markedet 
på lik linje med nasjo-

nale selskap. Nei til EUs skriftserie VETT 
nr. 3 2015 er 48 sider i farger.

EU-guiden: Verden er 
større enn EU – 60 kr
VETT 2-2015 er en ny versjon av EU-
guiden, med en oppdatert og lett tilgjen-
gelig innføring i EU-systemet, hva som er 
hovedproblemene med unionen og hvilke 
muligheter og fordeler Norge har utenfor 
EU. Heftet dekker fem tema: folkestyre, 
solidaritet, velferd og handel, miljø og res-
surser samt handlefrihet. 48 sider i farger.

Fersk fakta og analyse
 • På engelsk: 9 or 75 per cent in the EU?
 • Februar: Spillet om Storbritannia
 • Januar: EØS-midler med liten 

økonomisk effekt
 • Januar: Sirkulærøkonomi – henger EU-

forslaget sammen?

Aktuelle arbeidsnotat
 • 1-2016: Schengen i spenn
 • 1-2015: Synet på norsk suverenitet i 

omlegging – grl § 93

Folkestyre eller fjernstyre?

neitileu.no

Nei til EUs skriftserie

vett
   Nr. 1  •  April 2016  •  Kr 60,-
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Trade in Services Agreement – TISA – er avtalen om tjenestehandel 
som EU, USA, Norge og tyve andre land forhandler om. Landene utgjør 
to tredeler av verdens tjenestehandel.  
 
Målet for TISA er full liberalisering av tjenester, der utenlandske 
selskaper får rett til å operere på det norske markedet på lik linje 
med nasjonale selskap. Resultatet er at TISA vil presse frem 
konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester. TISA vil 
trolig legge større begrensninger på offentlig tjenesteyting enn dagens 
EØS-avtale.
 
TISA-forhandlingene er omgitt av hemmelighold. Det er stilt spørsmål 
ved avtalen i Stortinget, og stadig flere organisasjoner krever åpenhet i 
forhandlingene. Likevel benekter regjeringen problemene som påpekes, 
og byråkrater forhandler videre på vegne av Norge.

«EØS-avtalen underminerer 
folkestyret og gir makten til 
finanseliter og markedsteknokrater 
(...) Norge hører gjennom EØS-
avtalen til postdemokratiets 
konstitusjonelle avantgarde.» 
Rune Slagstad, samfunnsforsker
Klassekampen 28. februar 2012

Bli medlem med SMS
Send følgende SMS-melding:
NEITILEU <DITT NAVN OG 
POSTADRESSE> 
til 2090 (200,-)

neitileu.no

EØS-avtalens betydning for demokrati og selvstyre

Last ned fra Nei til EUs nettsider:
www.neitileu.no/kunnskapsbank

NYTT NYHEITSBREV KVAR VEKE:

Få nyheitsbreva 
våre du også!
Nei til EU har gjen-
nomført ei brukarun-
dersøking for å sjå 
kva mottakarane av 
nyheitsbreva våre øn-
skjer seg. Resultatet er 
at to nyheitsbrev blir 
slått saman til eitt, 
som kjem kvar veke. 

Fram til nyttår hadde Nei til EU 
fire elektroniske nyheitsbrev: 
Daglege medieklipp med nytt 
om EU-saka frå inn- og utland, 

Steinrøysa som kom annankvar veke 
med hovudsakleg organisasjonsstoff, 
fagleg nyheitsbrev og kvinnepolitisk 
nyheitsbrev som kom nokre gongar i 
året med stoff om sine felt. I februar 
vart medieklippa og Steinrøysa slått 
saman, og første utgåva av eit nytt 
nyheitsbrev sendt ut. 

Vil ha EU- og EØS-nytt
For å kome fram til ei løysing som er 
best mogleg for flest mogleg, vart det 
gjennomført ei brukarundersøking. 
Undersøkinga vart sendt til alle 705 
mottakarane på EU-nyheter-lista, alle 
4654 på Nettverksbrev-lista, samt alle 
registrert med verv i Nei til EU. Sidan 
mange av disse er i fleire kategoriar, 
kan vi rekne med at om lag 5000 perso-
nar har motteke undersøkinga. 
 Før undersøkinga vart stengt hadde 
vi motteke 327 svar, altså ein svarpro-
sent på rundt 6-7 prosent. Svara ga oss 
nyttige innspel på korleis vi skal utfor-
me den nye nyheitsbrevløysinga vår. 

90 prosent vil ha nyheiter 
Av dei som svarte på undersøkinga 
ønskjer 90,1 prosent EU- og EØS-ny-
heiter frå media, 69,4 prosent ønskjer 
nyheiter om aktivitetar i Nei til EU og 
41,1 prosent ønskjer informasjon om 
nytt materiell frå Nei til EU. Ut frå sva-
ra var det også tydeleg at berre eit fåtal 
ønskte daglege medieklipp. Det store 
fleirtalet ønskjer altså innhaldet i både 
medieklippa og i Steinrøysa, men berre 
ein liten del har behov eller ønskje om 
dagleg nyheitsbrev. Dermed har vi slått 
saman dei to i det nye Nyheitsbrev frå 

Nei til EU, som kjem ein gong i veka, 
med både EU- og EØS-nyheiter frå 
media og organisasjonsstoff. 

Satsar meir på sosiale media 
Som ein del av omlegginga ønskjer vi å 
kunne prioritere sosiale media høgre. 
Nei til EU har over 23 000 følgjarar på 
Facebook og over 4000 på Twitter. Av 
dei som svarte på brukarundersøkinga 
er det om lag ein tredel som følgjer Nei 
til EU på sosiale media. Ein tredel er 
på sosiale media, men følgjer ikkje Nei 
til EU, og den siste tredelen er ikkje på 
sosiale media. Vi kan altså ikkje nå alle 
berre med nyheitsbrev eller berre med 
sosiale media. Men gjennom omleggin-
ga av nyheitsbreva får vi frigjort noko 
arbeidstid, som vil bli brukt på sosiale 
media, slik at vi kan følgje opp dei vik-
tige kanalane noko tettare.  

Tre nyheitsbrev
I tillegg til det nyoppretta nyheitsbre-
vet har vi to andre nyheitsbrev, som 
kjem sjeldnare. Fagleg nyheitsbrev 
vert produsert av fagleg sekretær og 
fagleg utval. Nyheitsbrevet inneheld 
informasjon om fagrørsla og Nei til EU.  
Kvinnepolitisk utval gjev ut kvinnepo-
litisk nyheitsbrev, som tek for seg nytt 
om likestilling og kvinnekamp som er 
relevant for Nei til EU. 

Meld deg på 
nyheitsbreva
Meld deg på nyhets-
breva her: 
http://neitileu.no/
nyhetsbrev

AV SINDRE 
HUMBERSET
sindre.humberset@
neitileu.no 

TISA-avtalen 
og hva den betyr for 
skole, velferd og andre 
offentlige tjenester

neitileu.no

Nei til EUs skriftserie

vett
   Nr. 3  •  Oktober 2015  •  Kr 60,-
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neitileu.noneitileu.no

Trade in Services Agreement – TISA – er avtalen om tjenestehandel 
som EU, USA, Norge og tyve andre land forhandler om. Landene utgjør 
to tredeler av verdens tjenestehandel.  
 
Målet for TISA er full liberalisering av tjenester, der utenlandske 
selskaper får rett til å operere på det norske markedet på lik linje 
med nasjonale selskap. Resultatet er at TISA vil presse frem 
konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester. TISA vil 
trolig legge større begrensninger på offentlig tjenesteyting enn dagens 
EØS-avtale.
 
TISA-forhandlingene er omgitt av hemmelighold. Det er stilt spørsmål 
ved avtalen i Stortinget, og stadig flere organisasjoner krever åpenhet i 
forhandlingene. Likevel benekter regjeringen problemene som påpekes, 
og byråkrater forhandler videre på vegne av Norge.

«TISA kan medføre enda sterkere 
innsnevring av innbyggernes 
demokratiske kontroll over 
utformingen av offentlige tjenester 
enn EØS-avtalen representerer.»
Manifest Tankesmie og For velferdsstaten
Høyrepolitikk for all framtid? TISA-avtalen og folkestyret over fellestjenestene,
Manifest-rapport nr. 2/2015

Bli medlem med SMS
Send følgende SMS-melding:
NEITILEU <DITT NAVN OG 
POSTADRESSE> 
til 2090 (200,-)
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EU VIL OVERTA GRENSEKONTROLLEN: 

Erna opnar for 
EUs grensevakter

EU si yttergrense har kollapsa, 
og EU ønskjer å sette inn ei 
europeisk grense- og kystvakt 
utan samtykke frå medlems-

landa. I februar var Erna Solberg klar 
på at medlemslanda sin suverenitet 
ikkje skal svekkast. I mars opnar ho for 
EU-framlegget om å overta grensevak-
ta mot medlemslandet si vilje. 

EUs grense- og kystvakter 
Før nyttår kom EU med eit framlegg 
om eit nytt europeisk byrå for grense- 
og kystvakt, basert på det eksisterande 
grensebyrået Frontex. Dersom eit 
EU- eller Schengen-land ikkje klarer å 
kontrollere grensene sine sjølv, skal det 
nye grensebyrået kunne overta grense-

kontrollen, uavhengig av om om landet 
ønskjer at EU skal ta over. 
 I februar meinte Erna Solberg at 
Schengen-samarbeidet har brote 
saman, og at det er behov for å styrke 
grensekontrollen. 
 – Men vi mener det er nasjonal-
staten selv som først og fremst skal 
ivareta Schengen-forpliktelsene. Vårt 
utgangspunkt, og det har vi vært på 
tydelige på, er at landenes suverenitet 
ikke skal svekkes , sa ho til Aftenposten 
23. februar.

Erna meir positiv i mars
I eit brev Erna Solberg skreiv til SV og 
dei andre partileiarane i mars var ho 
derimot meir positiv til EU sitt grense-

kontrollframlegg. Der skreiv ho, ifølgje 
Aftenposten 3. mars, at regjeringa «har 
vært skeptisk, men ikke avvisende» til 
EU sitt framlegg. 

Må vedtakast med ¾ fleirtal 
Senterpartileiar Trygve Slagsvold 
Vedum reagerer på brevet frå Erna 
Solberg. 
 – Det betyr at regjeringen, når alt 
kommer til alt, vil støtte EUs forslag 
om at byrået for grense- og kystvakt 
kan overta et lands grensekontroll, 
mot dette landets vilje. Da åpner man, 
prinsipielt sett, også for at fremmede 
styrker kan overta norsk grensekon-
troll, selv om det er lite sannsynlig at 
så skjer, sa Trygve Slagsvold Vedum til 
Aftenposten 3. mars.
 – Det er suverenitetsavståelse og må 
vedtas med 3/4 flertall i Stortinget. 

Motstand i EU-parlamentet
EU-kommisjonen sitt grensekon-
trollframlegg møter motstand også i 
EU-parlamentet. Ska Keller, EU-par-
lamentarikar frå det Dei grøne i 
Tyskland, meiner framlegget vil gje 
EU-grensebyrået fullmakter på eit nivå 
ein ikkje har sett før, og utan naudsynt 
innsyn og kontroll. 
 – Kven er det som styrer? Kven er 
ansvarleg for brot mot grunnleggjande 
menneskerettar, til dømes? Det er eit 
problem om fullmaktene til Frontex og 
medlemslanda vert blanda saman, sa 
Ska Keller til Euobserver.com 1. mars. 

AV SINDRE 
HUMBERSET
sindre.humberset@
neitileu.no

I februar var statsminister Erna Solberg klar på at suvereni-
teten ikkje skulle svekkast. I mars opna ho likevel for at EU 
kan overta grensekontrollen mot landa si vilje. 

Samanbrot for Schengen. Statsminister Erna Solberg meiner Schengen-systemet har brote saman, og at det er behov for å styrke grensekontrollen. Her er ho 
på møte med EU-kommisjonspresident Jean-Claude Juncker i Brussel.   foto: utanriksdepartementet

Ska Keller. 
foto: wikimedia
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INTEGRASJONEN FUNGERER IKKJE:

EU knakar 
under 
krisene
Flyktningkrise, euro-krise, mogleg 
Brexit. EU sine integrasjonsprosjekt 
fungerer ikkje. Kva er EU sitt svar? 
Meir integrasjon. 

Det kan godt hende at EU kla-
rer å kome gjennom krisene 
med både euroen, Schengen 
og alle medlemslanda på 

plass. EU har kome gjennom djupe 
kriser før. Men det kan også hende at 
EU-leiinga må innsjå at integrasjons-
prosjektet har gått for langt, utan at 
medlemslanda, innbyggjarane eller 
økonomien var klare for det. 
 EU kan godt leve med at Storbri-
tannia går ut, men om euroen eller 
Schengen bryt saman, vil det vere verre 
å kome gjennom. Uansett har EU og 
innbyggjarane likevel mista minst ti 
år der utviklinga har gått feil veg, med 
høge kostnadar, både økonomisk og 
sosialt.  

Integrasjon utan folket
EU skal ikkje få skulda verken for den 
økonomiske krisa eller flyktningkrisa. 
Men Brussel-eliten si stadig tettare 
integrering dei siste tjue åra har gjort 
krisene mykje djupare. Euroen vart 
innført utan at folket vart høyrt. Sve-
rige og Danmark var dei einaste som 
hadde folkerøystingar om euroen, og 
begge stadar vart det nei-fleirtal. 
 «Mange advarte mot å innføre en 
felles valuta uten en felles finanspo-
litikk, men EU-lederne overså dem: 
Man kunne jo alltids fylle på med mer 
politikk senere. At euroen ble etablert 
som halvfabrikat la grunnlaget for at 
et knippe euroland kunne bygge opp 
en enorm statsgjeld, men velte byrden 
over på andre euroland – valutaen 
hadde de jo felles. Dette kostet dyrt, 
både politisk og økonomisk, og i Hellas 
raser krisen fortsatt. Den er fortsatt en 
stor belastning for hele EU-systemet», 
skreiv Frank Rossavik i Aftenposten 
26. februar.
 I fleire omgangar vedtok EU nye 
traktatar som overførte stadig meir 

makt til unionen, og det toppa seg med 
planane om ei EU-grunnlov. I 2005 
fekk folk i Nederland og Frankrike 
lov til å uttale seg om grunnlova, og sa 
nei. EU valde då å innføre det meste av 
endringane gjennom Lisboa-traktaten, 
som folk ikkje fekk røyste over. 
 Britane har vore skeptiske til den 
sterke integreringa, og no toppar 
frustrasjonen med EU-prosjektet seg i 
folkerøystinga dei skal ha i juni. 

Schengen-krise
Schengen-avtalen viste seg ikkje å 
takle den store straumen av flyktnin-
gar. «Asyl- og innvandringspolitikken 
er nok et av disse europeiske halvfa-
brikatene. Schengen-avtalen avskaffet 
intern grensekontroll og skulle bringe 
frem felles ekstern grensekontroll. 
Men landene beholdt selvråderett over 
asylpolitikk og innvandringspolitikk», 
skreiv Rossavik. 
 «Dessuten har det nå vist seg at 
samholdet – viljen til å finne felles 
løsninger og samarbeide om byrder 
– knekker straks det kommer en stor 
utfordring. Regjeringer kan sitte rundt 
et bord i Brussel og tilsynelatende bli 
enige, og deretter reise hjem og gjøre 

noe helt annet.»
 «Resultatet er – som vi ser – at 
grenser stenges igjen, passkontroll 
gjeninnføres. Det kan fort true det 
indre markedet, EUs kanskje største 
suksesshistorie.»

Fungerer ikkje i krise
Janne Haaland Matlary, professor i 
internasjonal politikk ved Universitet 
i Oslo, har tidlegare vore tydeleg på at 
Noreg bør bli EU-medlem så snart som 
råd. No er norsk EU-medlemskap heilt 
uaktuelt, og omtalen av EU-prosjektet 
langt meir kritisk. 
 – EUs makt har ikke vært fysisk. EU 
har holdt på med å deregulere.  NATO 
har stått for den sikkerhetspolitiske 
garantien. Det er når vi får sikkerhets-
problematikken som migrasjonskrisa, 
at vi ser at EU ikke fungerer. I krise-
tider som nå, er det nasjonalstatens 
prosess som bestemmer, sa Matlary til 
ABC Nyheter 11. februar. 
 – Det er når det er stille at EUs avre-
guleringer fungerer. Nå må nasjonal-
statene gjøre jobben med grensekon-
troll. Men det er ikke de som bygger 
murer, versus globalistene. Kontroll 
med yttergrensene er en del av Schen-

AV SINDRE 
HUMBERSET
sindre.humberset@
neitileu.no

Frank Rossavik. 
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gen- og Dublin-avtalene, sa ho. 
 Matlary meiner globaliseringa og 
EUs indre marknad, som Noreg er del 
av gjennom EØS, favoriserer kapitalei-
garane. 
 – En investor kan gå globalt. Ar-
beidskraften kan neppe gjøre det. Nå 
får fattige migranter lavstatusjobber 
som mange i nasjonalstatene vil ha. Vi 
har jo nå rekordhøy arbeidsløshet.

Vil ha vekk EU-parlamentet
Også i 2014 kom Janne Haaland Matla-
ry med svært krass kritikk av EU-pro-
sjektet. 
 – Et demokrati på EU-nivå er umu-
lig. EU-parlamentet er EUs største 
demokratiske problem, sa Matlary på 
Europabevegelsen sin Europakonfe-
ranse 7. november 2014, ifølgje ABC 
Nyheter. 
 – Å tenke på et supernasjonalt 
EU-demokrati, er urealistisk. Derfor er 
EU-parlamentet et så stort problem for 
demokratiet i EU, sa Matlary.
 – EU-parlamentet er det største de-
mokratiske problemet som et parallelt 
parlament. Det har fått betydelig makt. 
Men hvem representerer EU-parla-
mentarikerne? De er stemt inn fra par-

tier i nasjonalstater, men representerer 
ikke nasjonalstaten. Tvert imot, de gjør 
som de vil, de koster mye penger og de 
har masse makt. De er valgt av veldig få 
og står ikke ansvarlig overfor dem.

EU-demokrati umogleg
Matlary har ikkje tru på at eit overna-
sjonalt demokrati er mogleg. 
 – Det bør ikke overraske oss at na-
sjonal identitet er vår nøkkelidentitet, 
sa professoren.
 – Det er ingen mulighet for demo-
krati på europeisk nivå. Jeg skulle 
gjerne sett en føderasjon, men tror ikke 
på det. Jeg mener en mer mellomstatlig 
EU er fremtiden og må følges opp med 
sterkere demokrati nasjonalt, sa ho.

Prestisjen hindrar fornufta
Eit meir mellomstatleg EU ville truleg 
ha vore i betre tilstand enn det EU vi 
ser i dag. Kan ei utvikling i retning av 
mindre overnasjonalitet vere løysinga 
for EU framover, slik Matlary føreslår? 
Lite tyder på at vi vil få svaret på det 
spørsmålet. For uansett kva problemet 
er for EU, så er svaret uansett meir og 
tettare integrasjon. 

Schengen bryt 
saman. Schen-
gen-avtalen 
avskaffa intern 
grensekontroll, 
men medlemslan-
da skal framleis 
ha ansvar for 
asyl- og innvan-
dringspolitikken. 
Viljen til å finne 
løysingar er liten. 
Biletet viser flykt-
ningar som blir 
redda ombord i 
redningsskøyta 
Peter Henry von 
Koss i middelha-
vet.  
 foto: kripos

Samarbeid 
mot TTIP 
og TISA

 • LO i Namsos og 
Namsos Nei til EU 
arrangerer informa-
sjonsmøte om TTIP 
og TISA. 
 – Hvis du fortsatt 
ikke vet hva TTIP 
og TISA er for noe, 
da bør du kanskje 
begynne å bekym-
re deg, for det er 
faktisk ikke meninga 
at du skal vite noe 
om dem, sier Hanne 
Lise Fahsing i LO i 
Namsos og omegn 
til Namdalsavisa 
1.mars.

Amnesty: – 
Undergrev 
asylretten

 • Amnesty Interna-
tional meiner avtalen 
mellom EU og Tyrkia 
undergrev retten til å 
søke asyl.  
 – EU og tyrkiske 
leiarar har i dag 
nådd eit nytt lågmål 
når dei hestehand-
lar bort rettane og 
verdigheita til nokre 
av dei mest sårbare 
menneska i verda, 
seier Iverna McGo-
wan i Amnesty. 

TTIP: Strid 
om klor-
kylling

 • Klorkyllingen er 
blitt et symbol for 
TTIP-motstanderne 
i Europa. Forbru-
kerrådet mener en 
TTIP-avtale kan utlø-
se en ny EU-debatt 
her hjemme. 
 – Ja, det kan det, 
sier Audun Skedsvoll 
i Forbrukerrådet, til 
Aftenposten 6. mars.
 – Det handler 
fundamentalt om 
vår mulighet til å 
ta selvstendige, 
politiske beslutnin-
ger. Det kan bli er 
et demokratiske 
problem, sier han til 
Aftenposten.

Janne Haaland 
Matlary. 
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AV TORI AARSETH
tori.aarseth@
neitileu.no

INGEN NEGATIVE KONSEKVENSER VED Å GÅ UT AV TISA-FORHANDLINGENE: 

TISA-forhandlerne står 
med ryggen mot folket

Uruguay mot TISA. Roberto Chiazzaro, parlamentariker fra Frente Amplio (sosialistpartiet), til venstre og Fernando Cambera, internasjonal sekretær i PIT-CNT 
(Fagforbundet i Uruguay), til høyre.  foto: tori aarseth

I fjor høst trakk både Uruguay og Paraguay seg ut av TI-
SA-forhandlingene. Standpunkt har tatt en prat med to av 
dem som jobbet for å få Uruguay ut av TISA.

–Det er veldig gode 
nyheter! sier Roberto 
Chiazzaro.
Vi treffer Chiazzaro, 

som sitter i parlamentet i Uruguay for 
sosialistpartiet Frente Amplio, og Fer-
nando Cambera, internasjonal sekre-
tær i Uruguays fagforbund PIT-CNT, 
på toppen av Fagforbundets lokaler i 

Oslo. De to, som kjenner godt til Nei 
til EU fra før, er invitert til å snakke 
om sin kamp mot TISA på et seminar 
arrangert av en rekke norske fagfore-
ninger. Standpunkt har akkurat fortalt 
dem om Nei til EU-landsmøtets krav 
om at Norge må gå ut av TISA-forhand-
lingene.
 – Det var en europeisk fagforening 

som fortalte fagforeningen til de of-
fentlige arbeiderne i Uruguay at landet 
vårt var med i forhandlingene, sier 
Cambera. 
 – Vi visste absolutt ingenting. I be-
gynnelsen sa utenriksdepartementet at 
man bare skulle dra dit for å observere. 
Rundt februar i fjor fikk vi greie på at 
de likevel hadde søkt om å delta, og ble 
en del av forhandlingene rundt april 
2014. De hadde løyet om hele proses-
sen.
 – Parlamentet ble heller ikke konsul-
tert, legger Chiazzaro til. 
 – Det var gjennom fagforeningene 
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Aktivisten
Standpunkt vil bli bedre kjent med 
aktivister og tillitsvalgte. 

Navn?
• Marita Matthews Holmeset-Varpe. 

Bosted? 
• Oslo.

Alder?
• 35.

Verv i Nei til EU?
• Styremedlem i Oslo Nei til EU. 

Yrke?
• Student. 

Når og hvorfor meldte du 
deg inn i Nei til EU? 
• Jeg meldte meg inn i Nei til EU fordi 
jeg vil at kommende generasjon skal ha 
tilsvarende muligheter og rettigheter 
som jeg har hatt. (Husker ikke når tid 
jeg meldte meg inn.) 

Hva er den største utfordringen 
for Nei til EU nå? 
• Den største utfordringen er å synlig-
gjøre for folk flest implikasjonene og 
følgene TTIP og TISA vil få for Norge 
og resten av Europa.

Hvordan kan Nei til EU nå breiere 
ut i ditt fylke/din kommune?
• Gjøre budskapet vårt mer konkret og 
forståelig. Altså, vi må i større grad gi 
eksempler og scenarier personer kan 
relatere seg til. 

Har du eksempel på vellykket 
Nei til EU-arbeid?
• Bortsett fra 1994? :)

Hvilken type aktivitet 
liker du selv best? 
• Prate med folk IRL [ansikt til ansikt. 
Red. anm.].

at vi politikere fikk greie på TISA-for-
handlingene, og vi fikk informasjonen 
vår fra WikiLeaks. Når du forhandler 
om en sånn avtale uten å fortelle om 
det, så står du med ryggen mot folket 
ditt. Det er rett og slett antidemokra-
tisk.

Bekymret for de svakeste
De to aktivistene fra Uruguay deler 
mange av Nei til EUs bekymringer 
rundt TISA. Både motstand mot 
privatisering, nasjonal selvbestem-
melse og det å forsvare rettighetene 
til de svakeste i samfunnet var blant 
hovedårsakene til mobiliseringen mot 
TISA i Uruguay.
 – Poenget med negativ listing er at, 
selv om vi kan gå inn i forhandlingene 
med absolutt alt vi har i dag på lista og 
ikke forhandle om det, så vil alt som 
kommer i ettertid, både med tanke på 
teknologi og på andre lover og regler 
som man ønsker, automatisk være 
del av avtalen. Skralleklausulen gjør 
at du ikke kan gå tilbake på det som 
allerede er implementert, og hvis et 
land skal foreslå nye lover etterpå, så 
må det først konsulteres med de andre 
medlemslandene. Vi ser at arbeidsret-
tigheter, forbrukerrettigheter, rettig-
hetene til småbønder og de svakeste i 
samfunnet, kan bli krenket innenfor 
kombinasjonen av disse tre faktorene.
 Chiazzaro peker også på den totale 
ubalansen i maktforholdet mellom 
i-land og u-land.
 – Avtalen forhandles jo utenfor 
WTO-systemet, og da går man fra 
et multilateralt system der man kan 
forhandle i blokk til et plurilateralt 
system som gjør at man forhandler mer 
stat mot stat. [Plurilateralt: Mer enn to 
land, men ikke mange. Red. adm.] 
 – De multinasjonale selskapene 
prøvde å få til alle de tingene som det 
nå forhandles om i TISA gjennom Do-

Les Stand-
punkt før 
alle andre!

 • No kan du spare 
miljøet medan du 
les Standpunkt. Nei 
til EU vil no tilby 
Standpunkt, Vett og 
andre publikasjonar 
som elektroniske 
abonnement. 

 • I staden for å 
få Standpunkt og 
Vett pakka i plast i 
postkassa, kan du 
no få avisa tilsendt 
til e-postadressa di, 
slik at du kan lese 
den på lesebrettet 
eller datamaskina di.

Standpunkt 
som e-avis

 • Her kan du teste 
e-avisa: http://www.
neitileu.no/kunn-
skapsbank/publika-
sjoner/standpunkt
http://issuu.com/
nei_til_eu

 • Vil du registrere 
deg som e-avisabon-
nent? Send ei mel-
ding til: medlem@
neitileu.no
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ha-runden i WTO, men utviklingslan-
dene krevde åpning for landbruksvarer 
til gjengjeld. Det var ikke i-landene 
interesserte i, og da stoppet det opp. 
Denne typen stopp-mekanisme finnes 
ikke i TISA-forhandlingene.

Veien til seier
Uruguay har også et spesielt forhold til 
sine offentlige selskap, og dette var noe 
av det som utløste den store motstan-
den i fagbevegelsen.
 – I Uruguay har det vært lang tradi-
sjon for å forsvare de offentlige og na-
sjonale selskapene, forklarer Cambera. 
 – På nittitallet var det faktisk 
folkeavstemning om privatisering av 
tjenester under nyliberalismen. Når 
TISA-forhandlingene ble kjent, be-
gynte arbeiderne som jobbet i offent-
lig sektor å tenke på framtida til alle 
de offentlige selskapene som finnes i 
Uruguay innenfor telekommunikasjon, 
vann, elektrisitet, banktjenester, og så 
videre. Når vi tok utgangspunkt i dette, 
spredte saken seg inn i fagforeningenes 
programmer, og man begynte å ta det 
opp på møter. Det neste skrittet var å ta 
saken til det politiske planet for deret-
ter å få det ut til hele folket i Uruguay.
 – Samarbeidet med fagforeninge-
ne har vært veldig viktig, i tillegg til 
samarbeid med flere andre sosiale 
organisasjoner og bevegelser, legger 
Chiazzaro til. 
 – Først var det ikke helt behagelig å 
skulle gå inn på en diskusjon om å trek-
ke seg fra TISA-forhandlingene innad 
i regjeringskoalisjonen, for det var jo 
den samme koalisjonen som hadde gått 
inn i forhandlingene. Men vi bestemte 
oss for at det var nødvendig. Høyresida 
ville heller prøve å påvirke innholdet i 
TISA gjennom forhandlingene, men vi 
visste at det ville være helt umulig at vi 
skulle klare å endre på innholdet. Den 
regjeringen vi har i dag, har en annen 
forståelse av hva internasjonalt samar-
beid burde være, en mye mer regional 
forståelse som er helt det motsatte av 
det TISA representerer.

Ingen negative konsekvenser
Da Frente Amplio begynte å jobbe 
for å få Uruguay ut av TISA, fikk man 
fra mange hold høre den sedvanlige 
skremselspropagandaen om at dette 
kom til å få konsekvenser.
 – Sannheten er at Uruguay ikke har 
fått en eneste negativ følge av at vi har 
trukket oss ut! Det ble veldig godt mot-
tatt hos veldig mange, sier Chiazzaro. 
 – Jeg tror at folk er smarte og op-
pegående. Når du informerer om hva 
som vil være konsekvensene av noe, så 
forstår folk det. Her i Norge har dere 
jo tradisjon for å si nei, for eksempel til 
å være med i EU. Jeg er veldig glad for 
at folk i Norge begynner å se på dette 
med TISA, men hvilken vei dere tar, må 
være opp til dere. 

Når du forhandler 
om en sånn avtale 
uten å fortelle om 
det, så står du 
med ryggen mot 
folket ditt. Det er 
rett og slett anti-
demokratisk
ROBERTO CHIAZZARO
Parlamentariker fra Frente Amplio i Uruguay

Lær mer 
om TISA

 • Her er nyttige 
ressurser om TISA: 

 • www.attac.no/
stopp-tisa/

 • www.attac.no/
stopp-ttip/

 • www.neitileu.
no/kunnskapsbank/
ttip_tisa
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NYTT VETT-HEFTE VEDLAGT STANDPUNKT: 

Folket vedtar Norges lover gjennom Stortinget, men 
gjennom EØS-avtalen vedtas mange lover med påholden 
penn fra EU. EØS-avtalen svekker også folkestyret ved økt 
rettsliggjøring og ved å flytte makt fra storting til regjering. 

Grunnlovens § 49 sier at 
folket utøver den lovgivende 
makt ved Stortinget. Med 
EØS-avtalen er i reali-

teten utformingen av lovene på de 
områdene som EØS-avtalen gjelder, 
flyttet til EU. Det har vi sett i saker 
som omhandler blant annet markeds-
regler, distriktspolitikk og veterinært 
regelverk. Vetoretten, som skulle sikre 
at EØS ikke fratar suverenitet i strid 
med Grunnloven, er bare brukt én 
gang, mot EUs tredje postdirektiv. Det 
vetoet trakk Høyre/Frp-regjeringen 
tilbake, og direktivet er nå innført.

I boken Folkestyrets varige 
spenninger argumente-
rer statsviter og tidligere 
leder for Arena (Senter for 
europaforskning) Johan P. 
Olsen for at EØS-avtalen 
gjør reglene for EUs indre 
marked til norsk lov på en 

måte som uthuler Stortingets 
rolle som lovgiver. Professorene 

Erik Oddvar Eriksen og John Erik 
Fossum beskriver i boken Det norske 

paradoks EØS-avtalen som «demokra-
tisk selvskading». Gunnar Fermann, 
førsteamanuensis ved NTNU i Trond-
heim, argumenterer i boken Utenriks-
politikk og norsk krisehåndtering for 
at EØS-avtalen virker negativt inn på 
evnen til å føre en selvstendig norsk 
utenrikspolitikk, fordi den svekker 
statens autoritetsgrunnlag. 
 For over ti år siden fastslo Makt- og 
demokratiutredningen (2003) at folke-
styret er svekket. Makt er overført til 
markedet, multinasjonale konserner, 
uavhengige forvaltningsorganer og 
rettslige institusjoner – i Norge og i 
utlandet. Et sentralt element i denne 
utviklingen er EØS-avtalen. Likeledes 
påpekte Europautredningen (2012) 
at EØS-avtalen – og annen EU-tilpas-
ning – skaper et betydelig demokratisk 
underskudd i Norge. 

Vetoretten som forsvant
Da EØS-avtalen ble vedtatt av Stor-
tinget høsten 1992, la flertallet vekt på 

at Norge fritt kunne si nei til nye EU-
reg ler. I EØS-debatten 15.–16. oktober 
1992 uttalte daværende statsminister 
Gro Harlem Brundtland: 
 «Regjeringen vil aktivt bruke de 
nye mulighetene til å forme morgen-
dagens regelverk i Europa. Og vi vil 
være rede til å bruke den retten avta-
len gir oss, til å motsette oss at forsla-
get blir til felles EØS-regel, dersom vi 
finner det nødvendig.»
 I samme stortingsdebatt omtalte 
også Høyres Jan Petersen reser-
vasjonsretten som en «betryggende 
mekanisme». Senere har nåværende Ar-
beiderpartileder Jonas Gahr Støre un-
derstreket: «Vi har en reservasjonsrett 
i EØS-avtalen. Den er selvsagt ikke 
der til pynt.» (Dagsavisen 9.11.2006)
 Likevel er denne retten til å avvise 
nytt regelverk fra EU som nevnt bare 
benyttet én gang. Et veto mot EUs 
tredje postdirektiv, som ble trukket 
tilbake etter regjeringsskiftet i 2013. 
Over 10 000 lover fra EU er gjort 
gjeldende for Norge gjennom EØS. 
Bare i 2014 ble 627 lover tatt inn i 
EØS-avtalen. Selv om mesteparten 
av direktivene og forordningene kan 
være fornuftige nok, uthuler dette i 
praksis Stortingets rolle som lovgiver 
og regjeringen som forskriftsmyn-
dighet. Tjenestedirektivet, vikarby-
rådirektivet, matsminkedirektivene, 
patentdirektivet og også datalagrings-
direktivet – før det ble annullert av 
EU-domstolen – er alle eksempler på 
meget problematiske regelverk tatt 
inn i EØS-avtalen. 

Så mange saker, så liten tid
En viktig kritikk av EU-parlamentet er 
hastig og overfladisk saksbehandling. 
To avstemninger i minuttet er nor-
malhastigheten når EU-parlamentet 
samles i plenum. Dette er en generell 
utfordring for de fleste politiske organ, 
men på Stortinget ser vi at det ikke 
minst kommer på spissen i behandlin-
gen av EØS-reglene.  
 Vanlig praksis er at nye regelverk 
fra EU månedlig tas inn i EØS-avta-

Undergraver Stortinget. Over 10 000 
lover fra EU er gjort gjeldende for Norge 
gjennom EØS. Bare i 2014 ble 627 lover 
tatt inn i EØS-avtalen. I praksis uthuler det 
Stortingets rolle som lovgiver. 
 foto: nei til eu

AV MORTEN 
HARPER
morten@neitileu.no 

EØS og folkestyret
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Abonner 
på Vett

 • Medlemmer av 
Nei til EU kan gratis 
abonnere på skrift-
serien Vett. 

 • For å få Vett 
vedlagt Standpunkt, 
send en melding til 
medlem@neitileu.no 
eller ring 22 17 90 20

len gjennom vedtak i EØS-komiteen, 
der representanter fra Norge, Island 
og Liechtenstein møter EU. Måten re-
gjeringen forankrer godkjennelsen, er 
gjennom en relativt summarisk gjen-
nomgang i Stortingets Europautvalg. 

Regjeringen mot Stortinget
EØS-avtalen har ikke bare flyttet makt 
ut av Norge, den har også omfordelt 
makt mellom de øverste statsorgane-
ne. Regjeringens stilling i forhold til 
Stortinget er blitt styrket. Muligheten 
for parlamentariske styring og kontroll 
er mindre enn på andre, nasjonale om-
råder. Maktforholdet mellom politikere 
og embetsverket er endret i tjenes-
temennenes favør. 
 I stedet for å vedta egne lover på de 
områdene EØS-avtalen gjelder, skal 
Norge forvalte EUs regelverk. En rap-
port til Europautredningen av statsvi-
terne Morten Egeberg og Jarle Trondal 
viste at omtrent en fjerdedel av norske 
tjenestemenn mener deres arbeid i 
stor grad er berørt av EU-regelverk: 25 
prosent av de departementsansatte og 
30 prosent i direktorater og tilsyn. 

Meldeplikt til ESA
Fra sitt kontor i Brussel med omkring 
70 ansatte skal EFTA Surveillance 
Authority (ESA) kontrollere gjennom-
føringen av EØS-avtalens regelverk. 
Ved årsskiftet 2015/16 hadde ESA totalt 
245 pågående saker. En del er klagesa-
ker, men de fleste er åpnet av ESA selv. 
ESAs årsrapport for 2015 viser at over 
halvparten (59 prosent) av sakene er 
knyttet til Norge.
 I Utenriksdepartementets EU/
EØS-håndbok beskrives det en mel-
deplikt til ESA om innføringen av nye 
EØS-regler: «Etter EØS-komiteens 
beslutning om innlemming i EØS-avta-
len, skal ansvarlig departementet mel-
de gjennomføring av rettsakten i norsk 
rett til ESA. For dette formål benyttes 
et særskilt skjema (‘Form 1’). De norske 
gjennomføringsreglene (forskriftsved-
takene), inkludert eventuell engelsk 
oversettelse, skal vedlegges skjemaet. 
De skal videre inneholde en fotnote 
med henvisning til de EØS-reglene de 
gjennomfører.»
 En gjennomgang av ESAs årsrap-
porter viser at overvåkingsorganet 
åpner langt flere saker på eget initiativ 
enn klagesaker. Antallet saker har også 

vært økende. I år 2000 åpnet ESA 114 
egne saker og 41 klagesaker. I 2014 
åpnet ESA totalt 587 nye saker (eget 
initiativ, notifiseringer, administrative 
saker og klagesaker), samtidig mottok 
man «bare» 71 nye klager. 
 Siden EØS-avtalen trådte i kraft, har 
ESA behandlet flere tusen saker. ESA 
har vært en pådriver for at EØS-av-
talen har grepet inn i det nasjonale 
handlingsrommet på flere områder og 
i større grad enn det de fleste kunne 
forestille seg. Eksempler er hjemfalls-
retten, der ESA reiste sak mot Norge 
for EFTA-domstolen. Avvisningen 
av en støtteordning for småbedrifter 
i distriktene i handlingsplanen for 
kvinnelige entreprenører i 2008. Og 
ikke minst svekkelsen av forskriften 
for gjennomføring av ILO-94 om 
lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige 
byggeoppdrag i 2011. I februar 2016 
åpnet ESA sak mot bestemmelsen om 
at skip registrert i Norsk Internasjonalt 
Skipsregister ikke kan føre last eller 
passasjerer mellom norske havner eller 
å gå i fast rute med passasjerer mellom 
norsk og utenlandsk havn. 
 Fortsettelse følger. 

Folkestyre eller fjernstyre?

neitileu.no

Nei til EUs skriftserie

vett
   Nr. 1  •  April 2016  •  Kr 60,-
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Trade in Services Agreement – TISA – er avtalen om tjenestehandel 
som EU, USA, Norge og tyve andre land forhandler om. Landene utgjør 
to tredeler av verdens tjenestehandel.  
 
Målet for TISA er full liberalisering av tjenester, der utenlandske 
selskaper får rett til å operere på det norske markedet på lik linje 
med nasjonale selskap. Resultatet er at TISA vil presse frem 
konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester. TISA vil 
trolig legge større begrensninger på offentlig tjenesteyting enn dagens 
EØS-avtale.
 
TISA-forhandlingene er omgitt av hemmelighold. Det er stilt spørsmål 
ved avtalen i Stortinget, og stadig flere organisasjoner krever åpenhet i 
forhandlingene. Likevel benekter regjeringen problemene som påpekes, 
og byråkrater forhandler videre på vegne av Norge.

«EØS-avtalen underminerer 
folkestyret og gir makten til 
finanseliter og markedsteknokrater 
(...) Norge hører gjennom EØS-
avtalen til postdemokratiets 
konstitusjonelle avantgarde.» 
Rune Slagstad, samfunnsforsker
Klassekampen 28. februar 2012

Bli medlem med SMS
Send følgende SMS-melding:
NEITILEU <DITT NAVN OG 
POSTADRESSE> 
til 2090 (200,-)

neitileu.no

EØS-avtalens betydning for demokrati og selvstyre
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INGEN JA-VIND PÅ ISLAND:

– Britene bør se til EØS
I fjor trakk Island sin søknad om medlemskap i EU etter 
flere års forhandlinger. Vi tok en prat med utenriksminister 
Gunnar Bragi Sveinsson om saken. 

Island søkte EU-medlemskap i 
2009, men la forhandlingene på is 
i 2013 etter den nåværende regje-
ringen kom til makten. Regjerin-

gen lovet også at forhandlingene ikke 
ville gjenopptas før det ble gjennom-
ført en folkeavstemning om saken. Fol-
keavstemningen ble aldri avholdt, men 
i fjor ga utenriksminister Sveinsson 
EU beskjed om at Island ville trekke 
søknaden om EU-medlemskap.
 – Alle meningsmålinger viser at 
islendingene ønsker å være utenfor EU, 
forklarer Sveinsson. 
 – Jeg tror også at EU-kontorene i 
Brussel vet at Islands søknad ikke had-
de sterk nok forankring på Island. Hvis 
vi skal søke på nytt, vil det trenge et 
mye sterkere fundament, en bred støtte 
både i parlamentet og i folket. Per i dag 
er ikke medlemskapsdebatten så aktu-
ell. Diskusjonene om EU handler stort 
sett om problemene innad i EU. Så det 
bekymrer oss ikke i det minste at vi har 
avsluttet denne prosessen og trukket 
søknaden. Vi vil selvsagt jobbe for gode 
relasjoner med EU fremover, men vi er 
ikke lenger et søkerland.

 Sveinssons parti Framsóknarflok-
kurinn (FSF), Senterpartiets søster-
parti, har gått fra et nei-standpunkt til 
et betinget ja for noen år siden, og så 
tilbake til nei igjen. Vi spør Sveinsson 
hva som var bakgrunnen for endringen 
i partiets standpunkt.
 – Det er en historie bak dette. Parti-
lederen på den tiden hadde stor tro på 
samarbeid i Europa. Han var også den 
tydeligste stemmen for EØS innad i 
partiet på den tiden. Han mente det var 
bra for Island å i det minste utforske 
et EU-medlemskap. Jeg var ikke enig 
med ham, men jeg respekterte hans 
syn fordi han argumenterte godt og 
han hadde studert dette veldig grun-
dig. På et tidspunkt klarte han å få med 
partikongressen på at vi kunne søke, 
men med noen strenge betingelser. 
Beslutningen hadde likevel ingen bred 
støtte i partiet, så det var ganske lett å 
snu dette rundt. I dag kan jeg si at om 
lag nitti prosent av vårt parti er mot 
medlemskap i EU , sier Sveinsson.

Lever godt med EØS-avtalen
Selv om motstanden mot EU i Islands 

Medlemskap ikke aktuelt. Islands utenriksminister Gunnar Bragi Sveinsson sammen med EU-minister Elisabeth Aspaker.  foto: iglika trifonova

befolkning er nesten like stor som mot-
standen i Norge, mener Sveinsson at 
landet lever godt med EØS-avtalen.
 – Vi mener det er viktig for Island 
å ha et godt forhold til Europa, og vi 
er mer eller mindre fornøyde med 
EØS-avtalen, sier Sveinsson. 
 – Men det er selvsagt også usikker-
het rundt avtalen, og det har det alltid 
vært. Når det kommer forpliktelser 
som vi ikke alltid er fornøyd med, må 
vi minne EU på at dette er en bilateral 
avtale. Det er ikke bare dem som skal 
fortelle oss hva vi skal gjøre. De må lyt-
te til oss. Det som bekymrer meg er at 
kunnskapen om historien og formålet 
til EØS-avtalen, den fleksibiliteten som 
var der i begynnelsen, begynner å gå 
tapt. Før i tiden var løsningene mer po-
litiske, nå har det et mer teknisk preg. 
Det mener jeg er en negativ ting. Så en 
gang i fremtiden kan det være nødven-
dig å gjennomgå avtalen.
 Sveinsson tror ikke en eventuell 
Brexit vil få stor betydning for Islands 
relasjoner med EU, men anerkjenner at 
det kan svekke EU.
 – Britene bør se på muligheten for å 
bli med i EØS-avtalen, sier Sveinsson. 
 – Jeg kan ikke spå om det vil være 
bra eller dårlig for dem, men de bør ab-
solutt se nærmere på det. Min mening 
er at EØS-avtalen er kommet for å bli.

AV TORI AARSETH
tori.aarseth@
neitileu.no
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OMTALE 

Bestill boka på
neitileu.no SOMMER-

RABATT
Ny redusert pris

kr 249,-

BESTILL 
JUBILEUMSBOKA!Bestill jubileumsboka!

Send e-post til bestilling@neitileu.no

Boka koster kun
249,- for medlemmer

NY PAMFLETT FRÅ MANIFEST: 

Lettlest om TTIP og TISA

Den nye pamfletten om TTIP 
og TISA er berre på 80 sider 
og kan lesast i løpet av ei 
lang kaffistund ein søndags 

formiddag. På den tida får ein god og 
grundig informasjon om dei to store 
handelsavtalane som, om dei vert 
vedtekne, kan endre samfunnet vårt på 
fundamentale måtar. 
 Manifest Forlag gjev ut ein serie 
pamflettar som presenterer kompli-
serte saker på ein grundig, men lett 
tilgjengeleg måte. Pamfletten TTIP og 
TISA på 1-2-3, skriven av Lars Gunnes-
dal, er ikkje noko unntak. 
 TTIP og TISA er ikkje akkurat 
innbydande for dei uinnvigde. Men 
bokstavane skjuler viktige saker der 
påliteleg informasjon er hemmeleg og 
vanskeleg å få tak i. Konsekvensane, 
dersom avtalane blir innførte, kan 
verte enorme for samfunnet vårt. 
 Når vi skal skrive om slike saker er 
det fort gjort å ende i ei av to grøfter. 
Anten skriv vi svært teknisk og fullt av 
omgrep som berre dei innvigde forstår. 
Eller så kan det ende opp som slagord-
prega retorikk og agitasjon. I beste fall 
skriv vi noko som kan informere eller 
elde opp dei som allereie er interesserte 
i sakene. Men i begge tilfelle vil teksta-
ne vere lite eigna til å engasjere dei som 
ikkje kjenner sakene frå før. 
 Her er det eg synest Manifest-pam-
flettane skil seg positivt ut. Manifest 
Forlag må vere svært medvitne om 
språket dei brukar. I denne pamfletten 
klarer Lars Gunnesdal å formidle disse 
krevjande sakene på ein svært lettfor-
ståeleg måte. Teksten er godt oppdelt 
og sett saman av faktatekstar, korte 
boksar og intervju, og illustrert med bi-
lete og grafikk. God design og typografi 
er også med å gjere pamfletten innby-
dande å lese. 
 Pamfletten har sjølvsagt eit klart 
bodskap mot avtalane og avsluttar med 
kapitlet «Seks argumenter mot TTIP 
og TISA». Likevel skil Gunnesdal klart 
mellom meiningsytringar, i form av 
intervju, og den meir nøytrale infor-
masjonen, godt underbygd med kjelder. 
Slik viser han at fakta står godt på 
eigne bein. 

TTIP og TISA 
på 1-2-3
Av Lars Gunnesdal 
Handelsavtalene 
som truer demo-
kratiet 
Forlaget Manifest 
2015

AV SINDRE 
HUMBERSET
sindre@neitileu.no

Boka koster kun 
199,–  (pluss por-
to) for medlemmer
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Inn 
eller 
ut?
«Det er en kløft mellom 

EU og dens innbyg-
gere som har økt de 
siste årene, og som er 

et demokratisk problem vi spesielt mer-
ker her i Storbritannia.»  Han fortsatte: 
«Det er en økt frustrasjon og følelse av 
at EU er noe som gjøres på folks vegne, 
ikke av folk. Beslutninger tas langt 
unna. Vi begynner å se dette, i demon-
strasjoner i Athen og Roma, i ulike 
lands parlamenter, og vi ser det veldig 
dramatisk her hjemme. Europas ledere 
har et ansvar for å se denne frustra-
sjonen, og for å gjøre noe med den.» 
 Ordene tilhører den britiske stats-
ministeren, David Cameron, i en bredt 
anlagt tale om EU som han holdt i ja-
nuar 2013. Der fortalte han også at han 
ønsket en folkeavstemning om britenes 
forhold til EU. Nå er det kun måneder 
til denne folkeavstemninga finner sted, 
og Cameron forsøker nå å unngå utmel-
delse. Men han møter motbør både i og 
utenfor eget parti. Dette kan bli mer 
spennende enn mange EU-entusiaster 
liker å innrømme. Erfaringer fra andre 
folkeavstemninger om EU-relaterte 
emner er trolig nok til å ta nattesøv-
nen fra mange både i Brussel og andre 
steder. 

Fargerik trio
For nokså nøyaktig tre år siden skrev 
jeg en artikkel her i Standpunkt som 
het «No, nay, never …». Den omhand-
let britisk nei-side, og blant poengene 
mine var dette: «Det er en overdrivelse 
at britisk EU-motstand er så høyreori-
entert. Som i Norge finner man bisarre 
allianser på ja- og nei-sida.» Mye vann 

har rent i havet siden den gang, men or-
dene er like gyldige i dag som den gang. 
Minst. To av de desidert mest fargerike 
politikerne i Europa står på samme side 
i den britiske EU-kampen. 
 La meg presentere: George Gallo-
way (født 16. august 1954 i Dundee) er 
en skotsk politiker, forfatter og medie-
personlighet. Han begynte sin karriere 
som produksjonsarbeider hos Michelin 
Tyres, hvor han var aktiv i fagfore-
ninga. Han har vært parlamentsmed-
lem (MP) i det britiske parlamentet, 
Underhuset, som representant for 
Arbeiderpartiet (Labour) fra Glas-
gow. Fra 1967 til 2003 var han aktiv i 
Labour, men grunnet provoserende 
stil og synspunkter ble han ekskludert 
fra Arbeiderpartiet og har deretter i 
flere år vært eneste parlamentsmed-
lem for partiet ‘Respect’. Galloway 
er mest kjent for sin kampanje mot 
de økonomiske sanksjonene mot Irak 
under Saddam Hussein på 1990- og 
tidlig på 2000-tallet og engasjementet 
mot USAs krig i Irak. Galloway er også 
kjent for sitt engasjement for palesti-
nerne. I USA er Galloway mest kjent 
for sitt enestående vitnesbyrd i Senatet 
i 2005, hvor han snudde en forsvars-
tale til et veritabelt angrep på USAs 
utenrikspolitikk. Dersom man googler 
«Galloway» + «US Senate» ser man en 
opptreden uten sidestykke. Skotten er 
en ualminnelig hardtslående debattant 
som engasjerer både meningsfeller og 
motstandere.  Nå har han kastet seg inn 
på britisk nei-side.
 Det samme har Alexander Boris de 
Pfeffel Johnson (Boris Johnson) (født 
19. juni 1964 i New York City), er en 

britisk politiker, forfatter, journa-
list og spaltist. Johnson tilhører Det 
konservative parti og var medlem av 
det britiske parlamentet i syv år før 
han i 2008 ble ordfører i London. Han 
er fremdeles ordfører i den engelske 
hovedstaden og er kanskje den mest 
populære politikeren i hele Storbritan-
nia.
 Disse to, sammen med den glatte 
lederen i UK Independence Party 
(UKIP), Nigel Farage, sikrer at britisk 
nei-side framstår som veldig, veldig 
fargerik i den pågående folkeavstem-
ningen om britene skal forlate EU.

Ikke undervurder Galloway
I en analyse i det anerkjente tidsskrif-
tet New Statesman skrev redaktør 
Stephen Bush 20. februar artikkelen 
«Why George Galloway matters more 
to the referendum battle than you 
think». Han beskrev det som en «slu 

AV JO STEIN MOEN
standpunkt@
neitileu.no

Det kan faktisk ende 
med at britene melder 
seg ut. Av EU.

George Galloway. 
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strategi» å engasjere Galloway på 
nei-sida og mener det kan få «store føl-
ger for hele folkeavstemninga». Bush 
tror Galloway kan bidra til å endre 
stemningen i kampanjen, og at hans 
høye synlighet i sosiale medier og hans 
kampglade holdning kan gi en god del 
venstreorienterte tvilere økt selvtillit 
til å stemme for å forlate EU.
 Det er flere kampanjer som forsøker 
å få folk til å stemme for å forlate EU. 
Blant dem er «Vote Leave» og «Grass-
roots Out» (GO). Vote Leave har tung 
støtte på nei-sida i det konservative 
partiet, blant annet av de seks minis-
trene som har stilt seg bak «Brexit»: 
Michael Gove, Iain Duncan Smith, 
Chris Grayling, John Whittingdale, 
Theresa Villiers og Priti Patel. I ledel-
sen av GO finner man parlamentsmed-
lemmer fra samtlige partier, fra Labour 
til UKIP, og det er på et arrangement i 
regi av GO at George Galloway kastet 

seg inn i EU-debatten for fullt. Flere 
UKIP-medlemmer som var på et møte 
i GO forlot møtet i protest da Galloway 
skulle snakke, så det er ingen tvil om at 
han skaper motstand også på nei-sida. 
 Galloway har uttalt at han ikke er 
for «Brexit» – det er det Nigel Farage 
og UKIP som er. «Jeg er for Lexit», sier 
Galloway. «Lexit er et venstreorien-
tert nei. At ikke Arbeiderpartiet er på 
nei-sida er synd. Men jeg er sikker på 
at de fleste Labour-medlemmene vil 
stemme for å forlate EU».

EU-skepsis på venstresida
Det har i flere tiår vært en synlig 
EU-skeptisk åre på britisk venstresi-
de, ikke minst innen venstresida av 
sosialdemokratiet og fagbevegelsen. 
(Noen vil nok hevde det er mulig å 
skimte samme fenomen her til lands 
...) I september 1999 skrev Aftenpos-
ten at «Britisk LO (TUC) er splittet 

i synet på Storbritannias forhold til 
EU og spesielt euro. Grovt sett slik 
at offentlig sektor er motstander av 
å vrake pundet mens den konkur-
ranseutsatte sektoren er positiv til 
euroland». Samme år skrev forskerne 
Andrew Gamble og Gavin Kelly ved 
universitetet i Sheffield i rapporten 
«The British Labour Party and Mone-
tary Union» (ARENA Working Paper 
18/99) at «EU-skeptikerne er mange 
flere enn de som betegner seg som rene 
EU-motstandere. Denne gruppen er 
mistenksom i forhold til å overføre 
for mye selvstendighet til uforklarlige 
EU-organer, og de er også bekymret 
for de praktiske konsekvensene ved 
ØMU. Skeptikerne er sterkt imot ØMU 
og Maastricht-traktaten fordi de ser 
dem som et forsøk på å lage ‘bankenes 
EU’, og en tilbakevendelse til 
en liberalistisk økonomisk 
politikk». 

Fargerik 
nei-stjerne.  
Boris Johnson er 
den mest popu-
lære politikeren i 
Det konservative 
partiet. Da han 
valgte å støtte 
Leave-kampan-
jen, økte det 
forventningene 
om at britene går 
ut. foto: andrew 
parsons i-ima-
ges
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Kalender
Les mer om aktivite-
tene her: neitileu.no/
aktuelt/aktiviteter

April
2.4. Verdal: 
Åpent jernbane-
møte og årsmøte i 
Nord-Trøndelag Nei 
til EU. Åpen del i 
forkant av årsmøtet 
med innledning fra 
Norsk Jernbanefor-
bund.
2.4.–3.4. Oslo: 
Nei til EUs Kvinne-
konferanse 2016. 
Tema: TISA/TTIP, 
EØS, Matsikkerhet, 
Helsedirektivet og 
Kvinner og barn på 
flukt. 
6.4. Oslo: 
Årsmøte i Oslo Nei 
til EU. Oslo Nei til 
EU inviterer alle sine 
medlemmer til års-
møtet 2016. Før ordi-
nært årsmøte innle-
der Nei til EU-leder 
Kathrine Kleveland 
om EU-debatten før 
folkeavstemningen i 
Storbritannia .
7.4. Bergen: 
Bergen Nei til EU 
skal ha årsmøte. 
Morten Harper hol-
der innledning om 
Sammenbrudd for 
Schengen? Hvordan 
flyktningkrisen en-
drer Europa og EU.
9.4. Bodø: 
Fiskeripolitisk konfe-
ranse. «Fiskerienes 
framtid i nord». Kyst-
fiskarlagets Arne 
Pedersen og Peter 
Ørebech fra Norges 
fiskerihøyskole er 
blant innlederne.
10.4. Bodø: 
Årsmøte i Nordland 
Nei til EU
16.–17.4. Oslo: 
Rådsmøte i Nei til EU 
sentralt. 
26.4. Skien: 
Nei til EU i Telemark 
arrangerer TISA-kon-
feranse saman med 
Fagforbundet Tele-
mark, Utdannings-
forbundet Telemark, 
Fellesorganisasjo-
nen Telemark og 
Skolenes Landsfor-
bund Telemark. 

Mai
1.5. Hele landet:
Nei til EU deltar i 1. 
mai-arrangement 
mange steder i 
landet. 

November
11.-13.11 Ringsaker: 
Landsmøte i Nei til 
EU. 

 Gamble og Kelly dokumen-
terte blant annet parlaments-
medlemmenes mening om 

Europapolitikken. Ved parlaments-
valget to år tidligere, i mai 1997, hadde 
Tony Blair og «New Labour» fått 43,2 
prosent av stemmene, og med det 418 
seter i nasjonalforsamlingen. Gamble 
og Kelly påviste at 149 av dem mente 
at «Storbritannia bør ikke oppfylle 
ØMUs konvergenskriterier dersom det 
betyr økt arbeidsledighet i landet», 90 
mente «ulempene ved EU-medlemskap 
er ikke blitt oppveid av fordelene», 82 
mente «Storbritannia må aldri tillate at 
finanspolitikken skal bestemmes av en 
uavhengig europeisk Sentralbank», 58 
mente at «en felles valuta som nedfelt i 
Maastricht-traktaten vil institusjona-
lisere en nyliberal økonomisk politikk 
i Storbritannia», og 21 mente «Stor-
britannia opphører som selvstendig 
nasjon hvis landet går inn i ØMU.»  

Merkelige sengekamerater 
På tampen av 1998 var det tilløp til 
euro-debatt i Storbritannia. Mange 
trodde en folkeavstemning var like 
rundt hjørnet. Heller ikke den ble det 
noe av, fordi ja-sida anså muligheten 
for seier som mikroskopisk. Selv blant 
Labours egne velgere var motstanden 
massiv. Den gang laget BBC en oversikt 
over europadebatten, under overskrif-
ten «Divided they stand». BBC skrev 1. 
desember 1998 at «Få områder i britisk 
politikk skaper så merkelige sengeka-
merater som EU og ØMU», og konsta-
terte at det ligger en «uoverkommelig 
kløft» mellom ja- og nei-folk, «en kløft 
som ikke tar hensyn til partipolitis-
ke linjer eller interne fraksjonslinjer 
innenfor partiene». Ja-sida ble beteg-
net som en broket forsamling. «Britiske 
ØMU-fans kan regne med å se i sine 
rekker konservative politikere som 
tidligere visestatsminister Michael 
Heseltine og tidligere statsminister 
Edward Heath, lederen for Liberalde-
mokratene Paddy Ashdown, tidligere 
Labour-leder Neil Kinnock, irlandsmi-
nister Peter Mandelson sammen med 
ledere innenfor det private næringsliv, 

som Britisk Industriforbund», skrev 
BBC og la syrlig til: «Dette er en gruppe 
som man under normale omstendig-
heter ikke kan vente å se i samme rom 
uten at de begynner å slåss.» 
 Videre het det at «Den britiske 
anti-ØMU-alliansen er ikke mindre 
full av motsetninger. Parlaments-
medlemmer fra Labours venstreside 
som Alan Simpson og Dennis Skinner, 
tidligere regjeringsmedlemmer fra 
Labour som lord Shore og lady Castle, 
den konservative partilederen William 
Hague og baronesse Thatcher (tidlige-
re statsminister), og noen venstreradi-
kale fagforeninger som ‘Transport and 
General Workers Union’ vil kjempe på 
samme side.» Man viste til at velgerne 
ved valget i 1997 kunne «glede seg over 
de bisarre scenene» da aviser eid av 
den EU-kritiske mangemilliardæren 
Rupert Murdoch oppfordret sine lesere 
om å støtte EU-skeptikere som Dia-
ne Abbott og Jeremy Corbyn, «begge 
trofaste på venstresiden i Labour». 
Siden den gang er Corbyn faktisk blitt 
Labour-leder og forlatt sin EU-kritiske 
posisjon. 
 Men en annen fargerik skikkelse 
ønsker nå utmeldelse av EU. Eller som 
det het i The Telegraph 25. februar i år: 
«Hvis den erke-eurofile lord Owen vil 
ut av EU, bør vi alle stanse opp og tenke 
litt.» David Anthony Llewellyn Owen 
(lord Owen) (født 2. juli 1938) er en bri-
tisk politiker og en av grunnleggerne 
av det britiske sosialdemokratiske par-
ti, et parti som ble dannet etter at deler 
av høyrefløyen i det britiske arbei-
derpartiet forlot moderpartiet i 1981, 
som protest mot radikaliseringen som 
fant sted i sistnevnte parti i perioden.  
Owen var britisk utenriksminister for 
Labour fra 1977 til 1979 og sto, sammen 
med Thorvald Stoltenberg, sentralt 
i forsøkene på å skape fred under 
krigene på Balkan på 90-tallet. Ifølge 
Wikipedia er «Owen en sterk tilhen-
ger av Den europeiske union.» Nå vil 
han altså ut av EU. Mest fordi den 
overbeviste europeeren er skuffet over 
EU-prosjektet, tror jeg.
 Det kan faktisk ende med at de som 
ønsker seg ut av EU vinner. Selv om 
vi skjønner det blir en orgie i skrem-
selspropaganda fra ja-sida og ikke 
minst Brussel. Meningsmålingene vi-
ser at det er spennende, selv om de som 
vil forbli i EU har hatt en ledelse over 
tid. Siden september 2015 har «for-
bli»-gruppa ledet over «forlate»-kam-
panjen, med et flertall på mellom 51 og 
55. Samtidig er det slik at mellom 15 og 
20 prosent av britene oppgir i menings-
målinger at de ikke har bestemt seg. 
Den gruppa er mer enn nok til å vippe 
flertallet. Ifølge The Telegraph er 
stillingen som følger den dagen denne 
artikkelen ble ferdigstilt: 49 prosent vil 
forlate EU, 51 prosent vil være i EU. Jeg 
tror det kan bli «close race».

Grassroots 
out! Den britiske 
kampanjen 
Grassroots out 
har deltakelse 
fra alle slags 
politiske partier 
og miljø. 

 • Følg meningsmå-
lingene her: www.te-
legraph.co.uk/news/
newstopics/eurefe-
rendum/11617702/
poll.html

 • Websidene til to 
av de EU-kritiske 
kampanjene:
Grassroots out 
grassrootsout.co.uk/
Vote Leave votelea-
vetakecontrol.org/
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OPPSIKTSVEKKENDE TISA-PÅSTANDER FRA UTENRIKSDEPARTEMENTET: 

– Krever svar fra UD 

Motstand mot TISA. 12. juni 2015 krevde over 100 demonstranter fra mer enn 20 organisasjoner mer åpenhet om TISA-forhandlingene i Stortinget. Fra venstre: 
Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU, Petter Slaatrem Titland, leder i Attac og Lise Rødland, nestleder i Attac.  foto: eivind formoe

På et møte 3. mars påstod statssekretær Tone 
Skogen at TISA-avtalen ikke vil legge begrens-
ninger på Stortinget eller norske myndigheter til 
å vedta og sette i verk de tiltak de måtte ønske. 

I et brev til regjeringen stiller Sho-
aib Sultan, nestleder i Nei til EU, 
Petter Slaatrem Titland, leder av 
Attac, og Aksel Nærstad, senior-

rådgiver i Utviklingsfondet og styre-
medlem i Handelskampanjen, spørsmål 
ved Skogens påstander. 
 – Statssekretær Tone Skogen i 
Utenriksdepartementet kom med svært 
oppsiktsvekkende opplysninger på mø-
tet i regjeringens utvidede WTO-utvalg 
torsdag 3. mars. Men var det riktig det 
hun sa, spør Shoaib Sultan. 

Tviler på påstandene 
Det utvidede WTO-utvalget er en 
nyttig møteplass for representanter for 
norske myndigheter, representanter for 
næringsliv og sivilt samfunnsorgani-
sasjoner. Møtet 3. mars handlet om den 
internasjonale avtalen for handel med 
tjenester, TISA, som norske myndig-
heter nå er med på forhandlinger om. 

 – Vi synes det er svært gledelig om 
statssekretær Skogens opplysninger er 
riktige, men vi har dessverre en meget 
sterk tvil. Vi vil derfor be statssekretæ-
ren om å svare på dette innlegget, sier 
Sultan. 
 – Både i sitt innledningsinnlegg 
og som svar på flere direkte spørsmål 
på møtet, sa statssekretær Skogen at 
TISA-avtalen ikke legger noen begren-
singer på det norske Stortinget eller 
norske myndigheter til å vedta og sette 
i verk de tiltak de måtte ønske. 
 – Hun slo fast at Stortinget vil stå 
fritt til å trekke seg fra avtalen, trekke 
tilbake forpliktelser om konkurran-
seutsetting, legge sektorer og tiltak inn 
under offentlig styring og trekke dem 
vekk fra private markeder. 

Truer offentlige tjenester 
Utkastet til TISA-avtale inneholder 
sterkt kritiserte bestemmelser, beteg-

net som «frys- og skralleklausuler». 
De går ut på at sektorer som er åpne 
for konkurranse, og som land ikke har 
spesifisert at avtalen utelater, ikke kan 
trekkes vekk fra privat konkurranse og 
legges inn under offentlig sektor. 
 – Den første uka i februar vedtok 
EU-parlamentet at bestemmelsene 
om «frys og skralle» måtte tas ut av 
TISA-avtalen fordi de binder opp kon-
kurranseutsetting og innskrenker de 
demokratiske rettighetene for myndig-
heter til å vedta en ny kurs, sier Sultan. 
 – Skogen påsto imidlertid på møtet 
3. mars at norske myndigheter står helt 
fritt til å vedta det de måtte ønske, også 
å trekke tilbake vedtak om konkurran-
seutsetting, og legge virksomheter inn 
under offentlig sektor. Står du fast ved 
det, statssekretær Tone Skogen, spør 
han. 
 – Hvis svaret er ja, ber vi om at 
Skogen sier hvilke konsekvenser hun 
mener det vil få for Norge om Stortin-
get for eksempel vedtar å trekke Norge 
fra TISA-avtalen etter at en først har 
sluttet seg til den. Vi ber også om at 
statssekretær Skogen offentliggjør 
tekst fra forslag til TISA-avtalen som 
kan dokumentere hennes påstander. 

Statssekretær 
Tone Skogen.

Nestleder Shoaib 
Sultan.

AV SINDRE 
HUMBERSET
sindre.humberset@
neitileu.no
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SUKSESS I SOGN OG FJORDANE:

Ein lyt berre 
stao pao!
Lokalpressa trudde knappast sine eigne 
auge då meir enn hundre deltakarar møtte 
fram til møtet som Sogn og Fjordane Nei til 
EU arrangerte på Skei 18. januar. «Nei til EU 
vaknar frå dvalen», skreiv Firda i skrekkblanda 
fryd over to avissider.

For dei som ikkje kjenner til 
korkje Skei i Jølster eller fylket 
Sogn og Fjordane, er det å seie 
at Skei er ein liten tettstad 

midt i fylket – ein plass som forbifaran-
de gjerne kunne komme til å kalla for 
eit vegkryss. Transportmiddelet hit er 
buss eller bil. 

Oppslutnad frå heile fylket
Men hit kom folk farande, mange av 
dei hadde køyrt langt og lenge. Dei 
kom frå Florø, dei kom frå Nordfjord 
og Stryn, frå Høyanger og frå Sogndal 
til eit kveldsmøte på ein måndagskveld 
for å høyre om kva TISA og TTIP kan 
få å seia for demokratiet og for framtida 
vår. 

Eit nytt oppsving?
Folket sin motstand mot norsk 
EU-medlemskap held seg på eit stabilt 
høgt nivå og har gjort det i meir enn 
eit tiår. Men samstundes er det slik at 
aktiviteten og engasjementet kring 
EU-relaterte spørsmål ikkje har vore 
heilt på 1994-nivå dei seinare åra, for å 
seie det slik.
 Difor vart vi nysgjerrige og ville fin-

na ut om det er noko spesielt med folk i 
Sogn og Fjordane. Eller kan det vera at 
fylkeslaget av Nei til EU berre har teke 
nokre grep som har gitt gode resultat? 

Røynsler å dela
Kven er då nærare å spørje enn den 
enno ganske nyvalde fylkesleiaren Ole 
Fosse Fardal.
 – Har de funne ein trylleformel der 
borti fjordfylket? Og vil du i så fall vera 
så god å dela han med oss andre?
 – Eg trur det viktigaste her er det 
gode samarbeidet vi har hatt med våre 
venner i dei forskjellige organisasjona-
ne vi samarbeider med, seier Ole. 
 – I dette tilfellet var det særleg 
Fagforbundet og Senterpartiet, men 
mobiliseringa var god òg frå andre 
parti og organisasjonar. Samstundes så 
brukte vi for første gong også Facebook 
til å invitere breitt.

– Bruk sosiale media
– Har du nokre praktiske tips til korleis 
ein kan førebu tilstellingar som dette?
 – I tillegg til å nytte tradisjonelle 
kanalar og få andre organisasjonar til 
å mobilisere, er sosiale media veldig 

viktig. Slik når ein langt fleire, ein får 
oversikt over kven som kjem, og ein 
kan enkelt spreie informasjon og min-
ne folk på arrangementet tidlegare på 
dagen. Legg møtet ein stad mange kan 
kome til, og oppmod folk om å samkøy-
re. Det er ikkje berre miljøvenleg, men 
også triveleg.
 – Korleis kan ein knyte TISA/TTIP 
opp mot arbeidet for utmelding av EØS?
 – Det er viktig å vise til parallellane. 
Alle desse avtalane var og er prega av 
hemmeleghald og ein aversjon mot 
gode demokratiske prosessar. Dei 
er ikkje utforma med folk sitt beste 
i mente, men påverkar vanlege folk i 
særs negativ grad. Nøkkelen i 1994 var 
god informasjon til folk, og spreiing 
av denne til så mange som mogleg, det 
same gjeld absolutt i dag.

Hugs underskriftslister!
– Var det noko de gløymde eller skulle 
gjort annleis?
 – Vi kunne nok nytta høvet til litt 
meir aktiv rekruttering av frammøtte, 
vedgår Ole. 
 – Så mange som kom hadde vi 
aldri venta, og at vi ikkje rekrutterte 

1. Nei til EU malte 
opp att merket i 
skipsleia i 2014. 
Ingrid Marie Sylte 
Isachsen (t.v.) og Hil-
degunn Gjengedal. 
2. Salen måtte 
utvides da Sogn og 
Fjordane Nei til EU 
arrangerte ope møte 
om TISA og TTIP i 
januar.
3. Delegasjonen frå 
Sogn og Fjordane på 
landsmøtet i 2015. 
Frå venstre: Ingunn 
Kandal, Gunnar 
Sortland, Aud 
Lunde, Einar Duvold, 
Kari-Ann Søreide, 
Håkon S. Giil og Ole 
Fosse Fardal.
4. Nei til EUs 
jubileumsstafett 
i Fjærland i 2014. 
Varaordførar Laura 
Kvamme får stafett-
pinne av Ida Lovise 
Skylstad. 
5. Oppslag i Firda 16. 
januar etter stormøte 
om TISA/TTIP på 
Skei i Sunnfjord.

2.

1.
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AV JAN R. 
STEINHOLT
Fylkessekretær
jan@neitileu.no

Sosiale media er 
veldig viktige. Ein 
når fleire og kan 
spreie informasjon
OLE FOSSE FARDAL 
Leder i Sogn og Fjordane Nei til EU

TIPS OSS! 
Standpunkt-
redaksjonen blir 
alltid glad for tips 
fra leserne. E-post: 
standpunkt@
neitileu.no | SMS: 
Send NTEU tips [ditt 
tips] til 2030
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VARME ORD & 
STIKK I SIDA
Standpunkt vil i det-
te nummeret dele ut 
Varme ord og Stikk i 
sida til:

Varme ord 
Trofaste og fortsatt 
engasjerte medlem 
Ragna Bø fylte 100 
år søndag 6. mars 
og fortjener varme 
ord. (Vi gratulerte 
med jubileumshilsen 
i posten, men måtte 
sende den i god tid 
siden EU har tatt fra 
oss lørdagsposten.)

Stikk i sida
Statsminister Erna 
Solbergs ønske om 
medlemskap og ut-
talelser i den britiske 
debatten kvalifiserer 
til stikk i siden. Hun 
vil inn for å ta del i 
beslutningene, mens 
61 prosent av hen-
nes egne velgere 
ikke vil inn i EU.

Post- og adresse: 
Schweigaards gate 
34 B, 0191 Oslo
Kontakt oss: 
standpunkt@
neitileu.no
Telefon: 
22 17 90 20

fleire medlemmer enn vi gjorde, var 
å kaste vekk ei svært god moglegheit. 
Samstundes så skulle vi òg ha hatt 
underskriftslister for utmelding av 
EØS liggande, heller enn berre å vise til 
nettsida ‘utaveos.org’. Vi kunne òg ha 
lagt ut påmeldingslister der folk kunne 
melde seg på og få informasjon om 
neste møte.
 – Trass i dette, så håpar vi på eit godt 
oppmøte neste gong òg. Det er svært 
tydeleg for oss og alle som var der at in-
formasjon om dette emnet er noko som 
er etterspurt og vekker stor interesse.

Smi medan jarnet er varmt
Vi takker Ole Fosse Fardal for gode tips 
medan vi kjem i hug ei strofe frå Stao 
no pao, supportersongen til Sogndal 
Fotball: «Naor Sogndal e i form tek me 
dei med storm». 
 Men fylkeslaget i Sogn og Fjordane 
tenkjer slett ikkje kvile på laurbæra. 
Dei planlegg fleire oppfølgingsmø-
ter til sumaren og hausten. TISA/
TTIP-forhandlingar og ein reell sjanse 
for britisk utmelding av Unionen løfter 
spørsmålet om EU og EØS opp og fram 
på den politiske dagsordenen. 
 Då gjeld det å smi medan jarnet er 
varmt. Det gjeld heilt enkelt å stao pao.

Bli aktiv 
i Sogn og 
Fjordane 
Nei til EU!

 • Nettside: www.
neitileu.no/sogn_
og_fjordane

 • Følg også Sogn 
og Fjordane Nei til 
EU på Facebook.

5.

4.

3.



Topp 5
Fem problematiske 
EU- og EØS-saker.

1 Schengen
Flyktningkri-

sen ved Europas 
grenser viser at EUs 
Schengensystem 
ikke er bygd for å 
hjelpe mennesker i 
nød. EUs avtale med 
Tyrkia, som EU håper 
skal bremse tilstrøm-
ningen av flyktnin-
ger til unionen, blir 
kritisert av FN for å 
bryte med flyktnin-
gers rettigheter.  
 [Uendret]

2 Storbri-
tannia

Britene holder 
folkeavstemning om 
EU-medlemskapet 
23. juni. Statsminis-
ter David Camerons 
såkalte reformavtale 
har fått hard medfart 
i britiske aviser. 
EU avviser å endre 
unionstraktatene. 
Meningsmålingene 
viser jevnt løp.
 [Opp fra 3. plass]

3 Grunnloven 
Stortinget skal 

nok en gang be-
handle et forslag om 
å endre Grunnlovens 
§ 115, slik at avstå-
else av suverenitet 
kan vedtas med 2/3 
flertall – i stedet 
for dagens krav om 
3/4 flertall. Igjen 
må forsøket på å 
endre spillereglene i 
EU-saken avvises!
[Ny]

4 Overna-
sjonalt 

finanstilsyn  
Skal Norge slutte 
seg til EUs overna-
sjonale finanstilsyn 
og avgi suverenitet 
til ESA som kan over-
styre våre nasjonale 
tilsyn? Regjeringen 
ønsker det. 
[Tilbake på listen] 

5 Handelsav-
talen TISA 

Norge, EU, USA og 
flere andre land for-
handler om frihandel 
som gir mer marked 
og mindre styring av 
offentlige tjenester. 
Forhandlingene er 
hemmelige. Vi får 
vite mer fra Wikile-
aks enn regjeringen.
[Ned fra 2. plass]

ENDEPUNKT

Neste 
Standpunkt
Frist for innlegg og 
andre innsendte 
bidrag til nummer 
3-2016 er 
19. mai 2016. 

UNGDOM MOT EU MED LANDSMØTE OG JUBILEUM:

Ungdom mot 
EU feirer 25 år

Standpunkt har snakket med den 
nyvalgte lederen. 
 – Landsmøtet gikk veldig bra, 
det var mange delegater og vel-

dig god stemning! Vi avholdt møtet på 
Nordseter skole i på Nordstrand i Oslo. 

Satser på TTIP og EØS 
I Ungdom mot EUs arbeidsplan er ho-
vedprioriteringene TTIP og EØS. 
 – Med tanke på at de prøver å få 
gjennom TTIP før presidentvalget i 
USA er over, kombinert med at tidlige-
re europaminister Vidar Helgesen så 
tydelig uttrykte i Aftenposten at Norge 
må bli med på avtalen når den ferdig-
forhandlet, så er dette en god priorite-
ring, sier Zachariassen.
 – Vi har også satt oss som mål å bli 
over 1400 medlemmer.

Fullt trøkk fra første stund
– Jeg var veldig nervøs før og under 
landsmøtet, men da jeg ble valgt, ble jeg 
noen kilo lettere, sier han.  
 – Likevel sank det ikke ordentlig inn 
før på søndag kveld at jeg faktisk hadde 
blitt valgt. De to første ukene har vært 
veldig morsomme. Første dagen på 
kontoret ble jeg intervjuet av Daily 
Mirror og holdt et foredrag for 4. års 
lærerstudenter på Høgskolen, så det er 
fullt trøkk fra første stund.
 Standpunkt vil også vite bakgrun-
nen til den nye ungdomslederen. 
 – Jeg er jo innfødt eidsvolling og 
veldig stolt eidsvolling. Vi har masse 
historie å være stolt av med Grunnlo-
ven og starten på demokratiet i Norge. 
På mange måter trur jeg mitt bevisste 
forhold til norgeshistorien har gjort at 
jeg ble interessert i folkestyre og demo-
krati, forteller han. 

 – Min politiske bakgrunn har jeg 
fra Senterpartiet. Jeg engasjerte meg 
i Oslo Senterungdom da jeg flyttet til 
byen.  
 – Det å få jobbe med europapolitikk 
og lede Ungdom mot EU ser jeg på som 
et privilegium.

25-årsjubileet 
– Vi feiret jubileet på Stortorvets 
Gjæstgiveri med god mat, taler og 
sang. Mange tidligere ledere og andre 
tillitsvalgte hadde mange morsomme 
historier å fortelle. Det er moro å få litt 
innblikk i hvordan organisasjonen var 
tidligere. 
 Men det er ikke bare i Ungdom mot 
EUs historie det skjer ting. 
 – Det står veldig bra til i Ungdom 
mot EU om dagen. Vi hadde en med-
lemsvekst i fjor som var eventyrlig, så 
dette året skal vi sikte enda høyere. 
Videre jobber vi målrettet med å få 
rekordoppmøte både på sommerleiren 
og studentkonferansen. 

I februar feiret Ung-
dom mot EU jubileum 
og hadde landsmøte. 
Syver Zachariassen 
ble valgt til ny leder i 
organisasjonen. 

AV SINDRE 
HUMBERSET
sindre.humberset@
neitileu.no

Nyvalgt leder. Syver Zachariassen på landsmøtet i Ungdom mot 
EU.  foto: ungdom mot eu


