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Bli 
medlem 

i Nei til EU!
Send følgende SMS-melding: 

NEITILEU <DITT NAVN OG 
EPOSTADRESSE> til 

2090 (200,–)

– Nei til EU må bli 
klare til intensiv 
EU-debatt igjen
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• Ja-siden mener klimaet og krigen i Ukraina krever en ny 
medlemskapsdebatt i Norge. Blant vanlige folk og ungdommen er 
situasjonen en annen. Bare en av fem ungdommer vil inn i EU. 
• En ny folkeavstemning er neppe nært forestående, men Nei til EU 
må likevel bli klare til å føre en mer intensiv EU-debatt igjen. Våre 
hovedargumenter holder fortsatt. De er nei til EU, ja til folkestyre, solidaritet 
og miljø!  Side 2, 8–9, 18–20
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LEDER 

Verden er fortsatt 
større enn EU 
Den siste tiden har det vært 

flere saker hos NRK og 
andre store riksmedier 
der budskapet er at Norge 

bør bli EU-medlem. Tendensen til en 
mer «EU-vennlig norsk offentlighet» 
er etter Nei til EUs mening foreløpig 
begrenset til enkelte politiske miljøer 
og mediehusene som formidler over-
ganger fra nei- til ja-standpunkt. Blant 
vanlige folk og blant ungdommen er 
situasjonen en annen. 
 Bare en av fem ungdommer svarte 
at de ville inn i EU i en meningsmåling 
NHO fikk utført nylig. En ny folke-
avstemning synes ikke å være nært 
forestående.  
 EU-tilhengerne vil alltid bruke skif-
tende omstendigheter for å underbygge 
sitt syn, selv om EU ikke er endret på 
annet vis enn at unionen blir stadig mer 
omfattende og mer overnasjonal. Når 
det er sagt: både klima- og miljøkrise 
og Russlands angrep på Ukraina skal 
tas på største alvor. 

Å redde kloden fra å koke over krever 
aktiv handling, både nasjonalt og inter-
nasjonalt. En stor del av Norges bidrag 
består i å kjøpe utslippskvoter fra EU 
for å slippe unna å ta kuttene her hjem-
me. I kvotepliktig sektor, som omfatter 
innenriks luftfart, industri, energipro-
duksjon og petroleum, trenger ikke 
Norge å gjøre egne kutt så lenge vi er 
en del av EUs klimarammeverk. Vi må 
frigjøre oss fra dette systemet for å kut-
te mer i egne utslipp. De som vil binde 
oss enda mer til dette systemet med et 
EU-medlemskap, tar indirekte til orde 
for at de norske klimaomstillingene 
utsettes. 
 Det er framtidsrettet å bruke til-
gangen på billig og rein vannkraft til å 
gjøre Norge til et lavutslippssamfunn. 
I stedet fører tilknytningen til EUs 
energibyrå ACER og EUs energiunion, 
samt kabler til spesielt Storbritannia 
og Tyskland, til at strømmen selges 
til høystbydende. Regninga betales av 
husholdninger, næringsliv og spesielt 
kraftforedlende industri. Dette er det 
motsatte av solidaritet, både av hensyn 
til klima og folk. Allerede kommer det 
meldinger fra industrien om at investe-
ringer uteblir hvis de høye strømprise-
ne fortsetter. Resultatet kan bli at den 
kraftforedlende industrien flyttes til 
land med kull i energimiksen. Det er 
dårlig for norsk verdiskapning og dårlig 

AV ROY 
PEDERSEN
Leder i Nei til EU 
roy.pedersen@
neitileu.no

for klima. 
 Verden er større enn EU. Omtrent 
100 internasjonale miljøavtaler er 
forhandlet fram i FN-regi, deriblant 
Parisavtalen. EU må i klimaforhand-
linger snakke med én stemme. Da må 
Danmark, Finland og Sverige sitte på 
gangen der Norge utenfor EU kan spille 
en aktiv rolle med sjølstendige initiativ. 

Russlands angrep på Ukraina har 
endret den sikkerhetspolitiske situa-
sjonen og er et dramatisk tilbakeslag 
for alleuropeisk sikkerhet. Sikkerhets-
garantier ved angrep på Norge ligger i 
NATO-paktens artikkel fem, inkludert 
når Putin sitter ved makten. Flertalls-
holdningen i Finland og Sverige er at 
EU ikke gir denne sikkerhetsgarantien 
og melder seg inn i NATO. 
 Norge må holde fast ved inva-
sjonsforsvaret. Det kan skje uten 
ny kapprustning. Vi er som nabo til 
Russland i nord avhengig av kontakt 
og samarbeid også i framtida. Det er 
enklere hvis Norge ikke er en brikke i 
EUs utenrikspolitikk. 
 Ukrainakrigen lærer oss at sikkerhet 
er noe mer enn bomber og granater. Vi 
trenger økonomisk trygghet, en styrket 
matvareberedskap og fortsatt nasjonal 

kontroll over fiskeressursene.  

Et EU-medlemskap betyr innføring 
av euro framfor å beholde en flytende 
krone som har styrket konkurran-
seevnen til eksportindustrien. Et 
EU-landbruk vil drastisk redusere 
antall bønder og gardsbruk der kravet 
om et styrket importvern ikke kan 
reises fordi det bryter med kravet om 
fri flyt av varer. Svekking av landbruk 
og fravær av nasjonal kontroll over 
fisken vil dramatisk endre bosetting og 
distriktspolitikk. 
 EU bidrar til økte forskjeller og 
svekking av fagbevegelsen fordi det er 
innebygget i traktater og direktiv at 
man skal fremme konkurranse med 
hverandre i land og mellom land. Lav-
lønnskonkurranse og sosial dumping 
blir dagligdags. Dette er stikk i strid 
med fagorganisering og tariffavtaler 
som skal sikre mest mulig like lønns- 
og arbeidsvilkår. I en slik usosial 
modell er det ikke så merkelig at mer 
aggressiv rasisme og høyreekstremis-
me vokser fram. 
 I denne situasjonen er folkestyre og 
en positiv nasjonal suverenitet verdt å 
kjempe for. EU fratar landene dette bit 
for bit.  

Ungdom sier 
nei. Bare en av 
fem ungdommer 
vil inn i EU. foto: 
thomas haug
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KOMMENTAR

me: Vi eksporterte ikke slike produkter 
og hadde ingen næringsinteresser som 
pressa oss til å mene noe annet. 
 Årsaken var altså såre enkel: Over-
for u-land hadde Norge et begrensa 
antall såkalte «offensive næringsin-
teresser» sammenlikna med EU og 
USA. Store land og store handelsblok-
ker har vanligvis offensive interesser i 
alle retninger. 
 Britene vil selge finanstjenester, 
franske bønder vil selge korn og kjøtt, 
tyskerne teknisk utstyr, danskene 
flesk og melkepulver. Spanjolene vil 
verne ris-, oliven- og appelsindyrkere, 
italienerne vinprodusenter og grekerne 
tobakksbønder. 

Ingenting tyder på at Norge hevder 
sine offensive næringsinteresser med 
mindre nidkjærhet enn EU og USA. Vi 
slåss for rederne våre, for fiskeekspor-
ten, for Statoil/Equinor, Telenor og 
entreprenører som vil bygge kraftverk 

Handlefriheten 
utafor EU 
Lite morer den norske ja-sida 

mer enn utsagn om at lille 
Norge kan bety noe globalt 
sjøl om vi ikke vil inn i EU for 

å sitte ved det bordet «der avgjørelsene 
tas». Men slike eksempler fins. 
 Vannforsyning er ingen bagatell for 
EU. Av verdens ti største vannkonsern, 
har ni adresse EU. Det tok EU-kommi-
sjonen konsekvensen av da den i juni 
2003 krevde at 72 land måtte åpne seg 
for full utenlandsk konkurranse om 
å forsyne befolkningen med vann. De 
fleste av de 72 var u-land. 
 Bondevik-regjeringen fulgte 
etter i samme spor – med krav om fri 
markeds adgang innen vannforsyning, 
energiforsyning og høyere utdanning.  
I mai 2005 reagerte LO-kongressen 
med å vedta at «Norge må trekke alle 
krav til utviklingsland om liberalise-
ring av tjenester.» 
 På WTO-møtet i Hong Kong i de-
sember 2005 vakte daværende uten-
riksminister Jonas Gahr Støre oppsikt 
ved – som den eneste –  å trekke alle 
krav om markedsadgang som Bonde-
vik-regjeringen hadde stilt. I tillegg 
trakk Støre alle krav om markedsad-
gang for alle typer tjenester i verdens 
femti fattigste land. I februar 2006 
fulgte EU i Norges fotspor ved å trekke 
krav om fri markedsadgang til å overta 
vannforsyningen i u-land. 

På 2000-tallet var det flere eksempler 
på medieoppmerksomhet om norske 
«seire» ved internasjonale forhand-
linger. Eksemplene var av mange 
slag – fra de årelange dragkampene 
om  biotrygghetsprotokollen (2000), 
til den globale frøavtalen (2001), og 
den dramatiske innsatsen (sammen 
med delegater fra Etiopia) for å hindre 
at miljøavtaler skulle underordnes 
WTO-regler for handel (2002). 
 Slike eksempler gjør det viktig å 
forstå hvorfor Norge av og til står fram 
med en mer solidarisk u-landsprofil 
enn EU-land. At Norge støtter u-land 
når EU og USA vil ha WTO til å styrke 
patentrettighetene til vestlige storkon-
sern, skyldes det nok at vår biotekniske 
industri er en langt svakere pressgrup-
pe enn i EU og USA. 
 Når Norge i årevis kunne være vik-
tigste pådriver for en global biotrygg-
hetsprotokoll som kunne gi hver stat 
rett til å begrense import av genpro-
dukter, er årsaken antakelig den sam-

Når små land kan 
forholde seg mer 
solidarisk overfor 
fattige land enn 
store land.  
DAG SEIERSTAD
Standpunkt 2–2022

WTO 2005. 
Jonas Gahr 
Støre trekte 
norske krav om 
markedsadgang. 
Demonstranter 
mente WTO truer 
landbruket. foto: 
hkgrist/cc

AV DAG 
SEIERSTAD
Medlem av rådet i 
Nei til EU 
standpunkt@
neitileu.no

og veier i andre land. 
 Men fordi de norske interessene er 
færre og smalere, har norske myndig-
heter et større handlingsrom i interna-
sjonale forhandlinger. Det innebærer at 
de på en del områder kan være lydhøre 
for overordnede solidaritetshensyn – 
og særlig hvis det fins en norsk opinion 
som presser på den veien. 
 Det er derfor et grunnleggende 
strukturtrekk at et lite land som Norge 
har mulighet for å innta en mer soli-
darisk rolle overfor u-land enn EU og 
USA. At vi har mulighet til det, er ikke 
det samme som at vi gjør det – ofte nok. 
 Men når vi først bruker denne hand-
lefriheten, kan vi av og til innta rollen 
som en avgjørende pådriver for en mer 
solidarisk verden. 
 Når et i-land går på tvers av andre 
i-land mens et hundretalls u-land kan 
følge med på hva som skjer, setter det 
opp et press på andre i-land. Det er et 
press som ikke er der ved forhandlin-
ger innad i EU. 

Ved forhandlinger innad i EU ville vi 
også lett bli feid av banen med argu-
mentet: Det er lett for dere i Norge å 
vise solidaritet på et område der dere 
ikke har næringsinteresser som ram-
mes. Men det argumentet kan ikke EU 
bruke mot Norge utad. 
 Utfordringer for åpen verdensscene 
kan derfor sette spor etter seg – også 
innad i EU. Det skjer bare hvis vi er 
mange nok som vil et slikt Norge – og 
stiller krav til regjeringer om å bruke 
handlingsrommet for internasjonal 
solidaritet systematisk og aktivt. 
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34,2 %
For 

38,7 %
Vet ikke

27,1 %
Mot

For eller mot handelsavtale med EU?
• Meningsmåling utført av Sentio i mai 2022: «Er du for 
eller mot en handelsavtale med EU som erstatter EØS-avta-
len?». Målingen er en nasjonal representativ undersøkelse 
der 1004 personer er spurt i nettskjema (webomnibus) i 
perioden 19.–25. mai.   grafikk: nei til eu 
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PUBLIKASJONER
FRA NEI TIL EU
Den store debatten – 60 kr 

Den 25. september 
1972 sa 53,5 prosent 
i en folkeavstem-
ning nei til norsk 
medlemskap i EF, 
som EU het den 
gangen. Forholdet 
til EU har vært et av 
de største politiske 
stridstema i Norge i 
over 50 år. Vett nr. 2 
2022 ser på de brede 
alliansene som ga 
nei-flertall i folkeav-

stemningene, de sentrale argumentene i 
EU-debatten både før og nå – og hva med 
EØS-avtalen? 48 sider. 

Kan arbeidslivet reddes 
ut av EØS-fella? – 60 kr 
Fra bemannings-
bransjen til kabota-
sje og taxi – EØS-av-
talens frie flyt og 
konkurranseregler 
begrenser mulig-
hetene for nasjonal 
kontroll og et ryddig 
arbeidsliv. Vett nr. 
1 2022 undersøker 
også EØS-tilsynet 
ESAs angrep på 
seriøsitetsmodel-
lene for offentlige 
anskaffelser, og gjennomgår innholdet i 
EUs minstelønnsdirektiv. Hva skjer med 
EUs fjerde jernbanepakke og strømpriser 
fra EUs energiunion og ACER? 48 sider. 

Alternativer til EØS-av-
talen – 60 kr  

Vett nr. 3 2021 
handler om en bedre 
og jevnbyrdig avtale 
til erstatning for 
EØS-avtalen. EØS 
begrenser norsk 
politikk på mange 
måter, som å stanse 
tiltak mot sosial dum-
ping, øker importen 
av landbruksvarer, 
utsetter klimakutt 
i Norge og fratar 
nasjonal styring på 

energiområdet. Det mange myter om hva 
EØS betyr for norsk handel, som dette 
heftet vil oppklare. 48 sider. 

Klima for handling? – 10 kr 
Innføringshefte om 
EUs klimapolitikk og 
konsekvensene den 
har for Norge. Heftet 
svarer på spørsmål 
som: Fører EU en am-
bisiøs klimapolitikk? 
Er norsk EU-medlem-
skap bra for klima? 
Ville vi kuttet mer 
utslipp uten EØS-av-
talen? 12 sider.  

6 siders folder  
Folderen laget til vervekampanjen med 
tema: ACER og strømpris, klima og 
folkestyre. 

Bestill eller last ned:
www.neitileu.no

neitileu.no

neitileu.no

Bli medlem med SMS: 
Send NEITILEU navn og 
e-post til 2090 (kr 200,–)

En bedre og jevnbyrdig avtale
«Begge avtalene inneholder betydelige 
innrømmelser for EUs del, noe som 
åpner opp for at det også kan være 
mulig å få til lignende innrømmelser fra 
EU i andre avtaler.»
Menon Economics om EUs handelsavtaler med Canada og Japan i 
rapporten Norge, EØS og alternative tilknytningsformer (2019), side 8

EØS-avtalen begrenser norsk politikk på mange måter, 
som å stanse tiltak mot sosial dumping, øker importen 
av landbruksvarer, utsetter klimakutt i Norge og fratar 
nasjonal styring på energiområdet. Det mange myter 
om hva EØS betyr for norsk handel, som dette heftet vil 
oppklare. Nei til EU mener det mest aktuelle alternativet
til EØS er en mer alminnelig og jevnbyrdig handelsavtale.

Alternativer til 
EØS-avtalen

vettNei til EUs skriftserie
Nr. 3 • Oktober 2021 • Pris: 60,-

vett  A
lternativer til EØ

S-avtalen
neitileu.noBli medlem med SMS: Send NEITILEU navn og e-post til 2090 (kr 200,–)

Den store debatten

Nei til EUs skriftserie
Nr. 2 • Juni 2022 • Kr 60

vett  D
en store debatten

«Den engasjerte som har opplevd den 
politiske kampen mot EEC/EF/EU har 
ikke levd forgjeves.» 
Nei til EUs leder Roy Pedersen 

«Så lenge EUs mål er å fremme fri flyt 
vil unionen aldri bli en solidarisk aktør, 
hverken innad eller utover i resten av 
verden.» 
Ungdom mot EUs leder Frankie Rød

50 år siden folkets første nei
Den 25. september 1972 sa 53,5 prosent i en folkeavstemning nei 
til norsk medlemskap i EF, som EU het den gangen. Da spørsmålet 
igjen kom opp i en ny folkeavstemning 28. november 1994 sa 52,2 
prosent nei. Forholdet til EU har vært et av de største politiske 
stridstema i Norge i over 50 år. Denne utgaven av Vett ser på de 
brede alliansene som ga nei-flertall i folkeavstemningene, de 
sentrale argumentene i EU-debatten både før og nå – og hva med 
EØS-avtalen?

NE
IT

ILEU•FOLKESTYRE•SOLIDARITET•M
IL

JØ

vett

Hva er det vi diskuterer når vi snakker om Norge og EU?

Bare 1 av 4 
støtter EØS 
En fersk menings-
måling viser at det er 
flere som støtter en 
handels avtale med EU 
enn EØS-avtalen. 

Meningsmålingen er utført 
av Sentio på oppdrag fra 
Nei til EU. Spørsmålet 
som ble stilt er: «Er du 

for eller mot en handelsavtale med EU 
som erstatter EØS-avtalen?» Svarene 
fordeler seg på denne måten: 

• For: 34,2 % 
• Mot: 27,1 % 
• Vet ikke: 38,7 % 

Markant forskjell 
De som er for å erstatte EØS-avtalen 
med en handelsavtale er i solid flertall i 
målingen, selv om «vet ikke»-gruppen 
også er stor. Det er 7 prosentpoeng flere 
som er for en handelsavtale enn EØS. 
Bare litt over 1 av 4 spurte hegner om 
EØS-avtalen. 
 Hvis vi holder vet ikke-gruppen 
utenfor, er det 55,8 % som er for en 
handelsavtale som erstatter EØS-avta-
len, mens 44,2 % er mot. 
 Det er flere menn enn kvinner som 
er for en handelsavtale. I alle alders-
grupper unntatt de over 75 år er det 
et flertall for handelsavtale. Blant de 

yngste (18–24 år) er det 37,9 % som er 
for handelsavtale og bare 19,4 % som 
heller vil ha EØS. Om vi ser på fylkes-
nivå, er ønsket om å erstatte EØS med 
en handelsavtale aller sterkest i Oslo: 
42,3 % er for og 21,5 % er mot. Målin-
gen inneholder ikke partipreferanser. 

Handelsavtale er et alternativ 
En del andre undersøkelser har vist et 
nokså klart flertall for EØS, men disse 
målingene spør som regel om ja eller 
nei til EØS-avtalen, uten å vise til noe 
alternativ. Denne nye målingen viser 
derimot at EØS-avtalen har støtte fra 
bare omtrent en fjerdedel og at mange 
er usikre på hva de mener om EØS. Re-
sultatet deler befolkningen i tre grup-
per, der de som er mot handelsavtale 
og støtter EØS-avtalen er den minste 
gruppen. En måling i januar, med en 
lignende spørsmålsstilling, viste også 
at oppslutningen om EØS slår sprekker. 
 Nei til EU-leder Roy Pedersen me-
ner særlig strømpriskrisen kan forklare 
at flere nå ønsker et alternativ til EØS: 
 – Stadig flere ser at strøm på børs, 
kabler til utlandet og tilknytning til 
EUs energibyrå ACER fører til høye 
strømpriser og usikre arbeidsplasser. 
Når landets statsminister ikke vil ta 
grep fordi det støter mot EØS-avta-
len er det bare naturlig at flere vil ha 
handelsavtale framfor en avtale som 
fratar de folkevalgte makt bit for bit, 
sier Pedersen. 

AV MORTEN 
HARPER
morten.harper@
neitileu.no 

Krever han-
delsavtale. 
Kravet om en 
handelsavtale 
som erstatter 
EØS er sentralt i 
Nei til EU. Jostein 
Hansen fra 
Gloppen Nei til EU 
og Sol Ulvestad er 
enige om kravet. 
foto: sindre 
humberset

neitileu.no

neitileu.no

Bli medlem med SMS: 
Send NEITILEU navn og 
e-post til 2090 (kr 200,–)

Kan arbeidslivet reddes 
ut av EØS-fella?

vettNei til EUs skriftserie
Nr. 1 • Mars 2022 • Kr 60,-

vett  Kan arbeidslivet reddes ut av EØ
S-fella?

Arbeidslivet i EU/EØS-markedet
– Stadig flere aktive fagorganiserte 
og tillitsvalgte mener at tvangstrøya 
EØS må bekjempes ved å si nei til nye 
direktiv og kreve at den erstattes av en 
handelsavtale med EU. Denne radikale 
strømningen har etter hvert blitt så sterk 
at den har pressa LO-sekretariatet til å 
fatte vedtak mot EUs vikarbyrådirektiv, 
å gå imot EUs energibyrå ACER og 
kreve veto mot innføring av EUs fjerde 
jernbanepakke.
Nei til EU-leder Roy Pedersen i forordet

Fra bemanningsbransjen til kabotasje og taxi – EØS-avtalens frie flyt og 
konkurranseregler begrenser mulighetene for nasjonal kontroll og et ryddig 
arbeidsliv. Dette heftet undersøker også EØS-tilsynet ESAs angrep på 
seriøsitetsmodellene for offentlige anskaffelser, og gjennomgår innholdet i 
EUs minstelønnsdirektiv. Når vil regjeringen innfri løftene om varige unntak fra 
EUs fjerde jernbanepakke, og hvordan ser framtiden ut for norsk industri med 
strømpriser fra EUs energiunion og ACER?
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– Viktige vedtak på 
LO-kongressen 2022
Resultatet av kongres-
sen er mange viktige 
vedtak, men lite EU- 
og EØS-debatt.  

LO-kongressen skulle vært 
avholdt for ett år siden men 
ble i stedet avholdt 30. mai til 
3. juni 2022. Nei til EU-leder 

Roy Pedersen er fornøyd med mange 
av vedtakene fra kongressen, men er 
skuffet over at EU og EØS ikke ble et 
større tema i debatten.  
 – Angående bemanningsbransjen så 
har LO tatt Fellesforbundets stand-
punkt om at denne må avvikles i sin nå-
værende form. De krever forbud innen 
byggebransjen rundt Oslofjorden innen 
kort tid, forbud der det fortrenger faste 

ansatte og anledning for kun virksom-
heter med landsomfattende tariffavtale 
til å inngå avtale om gjennomsnittsbe-
regning av arbeidstid, sier Roy Peder-
sen.  
 Sistnevnte er viktig for å hindre so-
sial dumping og konkurransevridning 
via lange dager uten overtidsbetaling 
og avspasering.  Når det gjelder taxi-
næringa støtter LO regjeringas forslag 
om gjeninnføring av taksameter, men 
krever også løyve og tilslutning til taxi-
sentral. Kongressen stiller ikke krav til 
et tak på antall løyver. Også på jernba-
ne ble det gjort viktige vedtak.  
 På pensjon er det mer åpent enn 
før. LO sendte alle AFP-forslag over til 
sekretariatet, men det er enighet om at 
AFP må sikres i denne stortingsperio-
den. Striden internt står blant annet om 

antall år for opptjening. En utredning 
av NHO og LO anbefaler 40 års opptje-
ning for å få full AFP. Dette møter stor 
motstand og oppfattes som en dårligere 
ordning enn dagens. NHO sier de ikke 
vil bidra med mer til ordningen fordi 
det bryter med pensjonsreformen. 

Ikke gjennomslag på strøm  
Pedersen mener LO-kongressen er en 
kamp for å slå ring om Ap.  
 – Det er viktig for ledelsen og flere 
forbund at det ikke vedtas krav som 
avviker fra Aps handlingsprogram, 
derfor kommer også LO-kongressen 
etter Aps landsmøte. I Fellesforbundet 
var det tidligere en erklært målsetting 
å hindre omkamp om pensjonsrefor-
men på LO-kongressen. Det er ogsåav-
gjørende å hindre at LO blir imot EØS. 

AV SINDRE 
HUMBERSET
sindre.humberset@
neitileu.no 

LO og Ap tett 
i tett. LO-ledel-
sen strekker seg 
langt for å unngå 
kongressvedtak 
som strider mot 
Aps politikk. 
Her er LO-leder 
Peggy Hessen 
Følsvik og 
Ap-leder Jonas 
Gahr Støre på 
LO-kongressen. 
foto: trond 
isaksen, LO
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Nei til EUs kvinne-
konferanse 26. november 
• Nei til EUs kvinnekonferanse 2022 
arrangeres 26. november i Røde kors 
konferansesenter i Hausmannsgata Lo-
kalet, ‘Nøytralitet’. Hovedtemeaet for 
konferansen er «Kvinnestemmer, kvin-
ner stemmer, kvinner bestemmer!» Det 
blir innledninger om Kvinner i LO og 
på LO-kongressen. Kvinnenes rolle i 
den danske Folkebevægelsens 50-årige 
historie. EU og likestilling. Kvinner på 
flukt. Kvinner i fredsarbeid og Kvinner 
med minoritetsbakgrunn i EU. Mer 
informasjon kommer. 

Strømpriskrisen  
• Ny De Facto-rap-
port «Strømpris-
krisen. Årsaker og 
effektive mottiltak», 
skrevet av Isak 
Lekve og Idar Helle 
i De Facto. I rap-
porten presenteres 
en analyse av bakgrunnen for vinte-
rens strømpriskrise. Det gjøres ved å 
kritisk diskutere mulige forklaringer 
på strømpriskrisen. Basert på analysen 
følger også en rekke forslag til politiske 
grep som kan gjøres for å få kontroll 
over strømpriskrisen.  

Nei til EU tar av-
stand fra rasisme 
• Styret behandlet Nei til EUs forhold 
til nettsiden Steigan.no i mai. Nei til 
EU vedtok i 2020 å trekke våre artikler 
på Steigan.no og ikke tillate nettsiden 
å kopiere fra våre nettsider. Styret 
stadfester denne beslutningen. Nei til 
EU er en åpen, demokratisk og tverr-
politisk organisasjon med takhøyde for 
ulike meninger med mål om å hin-
dre norske EU-medlemskap og sikre 
folkestyre. Nei til EU har ikke og vil 
ikke innskrenke noen sin ytringsfri-
het så lenge det ikke skjer i Nei til EUs 
navn og ikke er rasistisk. Nei til EU tar 
avstand fra rasistiske ytringer både på 
dette nettstedet og andre.  

ACER-saken opp 
31. oktober 

• Avståelsen av 
suverenitet til EUs 
energibyrå ACER 
er grunnlovsstri-
dig. Derfor har Nei 
til EU gått til sak 

mot staten. I november tapte vi i Oslo 
tingrett, men vi anker saken videre til 
lagmannsretten. Ankesaken starter 31. 
oktober og går gjennom den uka.  

Dette fører til innbitt motstand mot 
konkrete krav om politiske styring av 
strømmen og ut av ACER, mener han.  
 – Både energikommisjon og 
EØS-utredning blir argumenter for å 
utsette debatten. Det første plasserer 
LO «til høyre» for Norsk Industris 
Stein Lier Hansen som vil ha regule-
ring av magasinfylling og reforhand-
ling av kabler, samt en rekke tradisjo-
nelle sosialdemokrater og tidligere LO 
ledere. Strømpriskrisa og organiserin-
gen i bånn vil undergrave LOs stand-
punkt.  

Samme EØS-formulering som 2013 
Kongressen vedtok de samme EU- og 
EØS-formuleringene som på kongres-
sene i 2013 og 2017. Hvorfor har det 
ikke vært framgang på disse årene?  
 – Det er de samme folka som må ta 
alle kamper for å endre nyliberalistiske 
forverringer og ikke bare de direkte 
EU- og EØS-relaterte sakene, sier Pe-
dersen. 
 – Det foregår et generasjonsskifte i 
fagbevegelsen. Det er stadig færre som 
har opplevd EU-kampen i 1994. Den 
alternative strømningen i LO har i den 
utgående generasjonen en forståelse 
av samfunnet som kapitalistisk i en 

nyliberal form, de forstår motsigelsen 
mellom arbeid og kapital og analyse-
rer styrkeforholdet i arbeidslivet. Vi 
forstår EU/EØS kamp som en naturlig 
forlengelse av den øvrige faglige kam-
pen og trenger skolering i nye direktiv, 
men ikke i samfunnsforståelse og hva 
EU og EØS er. Når denne generasjonen 
går av med pensjon blir det stadig flere 
på LO-kongresser som kun snakker om 
samfunn og enkeltsakene isolert.  
 Han legger også til at Arbeiderparti-
et på arbeidslivsområdet har gjort en-
keltvedtak som fjerner eller modererer 
elementer i Jens Stoltenbergs nylibera-
lisme, som innenfor bemanningsbran-
sjen og på pensjon.  

Hva må gjøres? 
Nei til EU-lederen mener det trengs 
samfunnsskolering, og en ny faglig 
strategi for både en politisk og en faglig 
kamp.  
 – Representanter fra Fagforbundets, 
Fellesforbundets, HKs, NTLs og jern-
baneforbundenes ungdomsutvalg må 
tilbys plass i Nei til EUs faglige utvalg. 
Nei til EU må enda mer aktivt inn i 
strømpriskampen. Dette engasjemen-
tet kan også benyttes til alliansebyg-
ging og rekruttering, og om mulig også 
fornying av fylkesstyrene. 
 – Utenom LO-kongressramma må vi 
invitere til og forberede oss på EU-de-
batt med miljøorganisasjoner og freds-
organisasjoner. Det blir enda viktigere 
ettersom klima og sikkerhetspolitikk 
brukes for å få et ja til EU, sier han.  
 – Det krever en prioritering av hvem 
vi vil alliere oss med. Det går ikke sam-
tidig å utvide kontakten til høyrepo-
pulister nasjonalt og vi må holde fram 
fordømmelsen av høyreekstremismen 
i Europa. Jeg vil bruke begrepet positiv 
nasjonal sjølråderett for å markere 
avstand fra slike strømninger. 

Flere LO-medlemmer 
LO feirer at de snart har nådd en milli-
on medlemmer, men antallet yrkesak-
tive medlemmer øker ikke tilsvarende. 
Omtrent halvparten av alle fagorgani-
serte i Norge er LO-organiserte. 
 – LO svekkes i statlig sektor og er 
svak i en voksende servicesektor. LO er 
den eneste fagbevegelsen her til lands 
som har en brei politisk debatt om for 
eksempel EU og EØS, strøm, taxi og 
jernbane, sier Pedersen.  
 Tariffoppgjørene i senere år har 
endt med reallønnsnedgang. De ti 
prosent laveste lønte har knapt hatt 
reallønnsforbedring. I tillegg har EU, 
EØS og en høyreregjering bidratt til 
reversering av viktige faglige rettig-
heter. Likevel er LO i Norge i en mye 
bedre stilling enn i mange EU-land der 
fagbevegelsen er halvert siden 80-tal-
let. 
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Militærsam-
arbeid i EU. 
EU har som mål 
å bygge opp 
tettere mili-
tærsamarbeid. 
Bildet er fra EUs 
militærmisjon 
til Mali i 2013. 
foto: sébastien 
rieussec, eu 

Viser Ukraina at Norge 
må bli medlem av EU?  
EU er fortsatt ikke en 
militærunion. Det er 
ikke EU, men de enkel-
te EU-land som avgjør 
både våpenforsyninger 
og hjelp til flyktninger. 

Byrådsleder i Oslo Raymond 
Johansen (Ap) og Høyres 
landsmøte vil ha en ny EU-de-
batt. Begge begrunner dette 

med at både Ukrainakrigen og klima-
krisa viser at sjølstendige nasjoner 
kommer til kort. Deres svar er et over-
nasjonalt EU som tar førerskap. Norge 
må inn for å få innflytelse. At denne 
innflytelsen er 13 av 705 stemmer i 
EU-parlamentet glemmer de å nevne.  
 EU er fortsatt ikke en union på mili-
tærets område. Det er ikke EU, men de 
enkelte EU-land som avgjør både vå-
penforsyninger og hjelp til flyktninger. 
De kampstyrkene som bygges opp skal 
være en del av NATO, men også kunne 
brukes for å beskytte EUs interesser. 
Da kan det være greit å huske at alle 
EUs ledende makter er gamle koloni-
makter med sine stormaktsinteresser. 
Har Norge interesse av å forsvare 
Frankrikes imperialistiske interesser 
i de gamle franske kolonier som Mali?  
 Det er fortsatt NATO som legger 
premissene og er det sentrale forumet 
for militært samarbeid. Den russis-
ke angrepskrigen mot Ukraina er et 
dramatisk tilbakeslag for arbeidet 
for felles europeisk sikkerhet. Mas-
siv opprustning sikrer neppe freden. 
Norge har utenfor EU et større register 
å spille på i denne alvorlige situasjo-
nen. Vi har et godt utviklet samarbeid 
med europeiske land både innenfor og 
utenfor EU. Naboskapet til Russland i 
nordområdene må håndteres både nå 
og etter krigen. Dette er enklere uten å 
gå omveien via Brussel.  

Bedre uten euro
Da Norge stemte over EU-medlemskap 
i 1994 var ikke euroen innført. Alle nye 
EU-medlemmer må innføre euro. Land 
som Hellas og Italia sto forsvarsløse da 
finanskrisa kom i 2009. De kunne ikke 
devaluere. Island kom seg ut av krisa 
ved å devaluere. Norge har svekket 
krona med 20 prosent siden finanskri-
sa, og det har styrket norsk næringsliv. 
Det skal letes lenge etter norske økono-

mer som vil bytte ut krona med euro.    
 Ukrainakrigen har fått fram forstå-
elsen av beredskap. Vi risikerer ikke 
bare høye matvarepriser, vi risike-
rer matmangel. Flere og flere tar til 
orde for å ta hele Norge i bruk og øke 
støtten til bøndene. Da er ikke svaret 
norsk EU-medlemskap. Verken norske 
bønder eller norske landbruksbedrif-
ter kan overleve et EU-medlemskap 
der det er markedet som bestemmer 
prisen. Store deler av norsk landbruk er 
dømt til å tape den konkurransen.  

Kontroll over natrurressursene
Og hvem i Norge er det som vil at havet 
vårt skal bli EU-hav? Med EU-medlem-
skap er det EU som overtar forvaltnin-
gen av en av verdens viktigste fis-
keressurser og det er EU som fordeler 
kvotene.  Kravet om å få mer foredling 
av fisk i Norge er det bare å glemme, 
det motsatte blir resultatet.  
 Ukrainakrigen har økt de allerede 
skyhøye strømprisene. Innlemmelsen i 
EUs energiunion og tilslutning til EUs 
energibyrå ACER har åpnet øynene 
for mange. Hvordan kunne Norge, der 

gjennomsnittskostnad for en kilowatt-
time er 11,57 øre, få strømpris på flere 
kroner? Hvordan kan norsk strøm-
pris bestemmes av prisen på gass og 
CO2-kvoter når norske kraft selskap 
ikke bruker en liter gass og ikke betaler 
ei krone for CO2-kvoter? De fleste for-
står at vedtaket om å bygge to eksport-
kabler til England og Tyskland var 
ulykksalig. Og at tilslutningen til EUs 
energiunion og EUs energibyrå ACER 
ser ut til å gjøre det umulig å ta tilbake 
politisk styring med strøm og strøm-
pris.  
 Bare utenfor EU kan Norge forvalte 
våre rike naturressurser til å bygge 
landet. Bare utenfor EU kan vi ha en 
landbrukspolitikk som sikrer at det er 
lys i de stille grender og matberedskap 
i harde tider. Bare utenfor EU kan 
vi ha en fiskeripolitikk som kommer 
kystsamfunnene til gode og forvalter 
fisken for evigheten. Bare utenfor EU 
kan vi sikre at arvesølvet fortsatt gir 
norsk industri en konkurransefordel og 
bygge den nye grønne industrien som 
skal legge grunnlaget for framtida. 

AV ARNE 
BYRKJEFLOT
standpunkt@
neitileu.no
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Maten på bordet 
Om jordbrukspolitik-
ken er traktoren som 
skal gi matproduksjon, 
er tollvernet plogen for 
å sikre sjølforsyning 
og et jordbruk i hele 
landet. 

I kjølvannet av Ukraina-krigen 
ser vi en forsterket internasjonal 
matvarekrise. Pandemien og 
EUs energikrise slår også tungt 

inn. Her hjemme merker landbruket 
at kostnadene løper løpsk, blant annet 
for gjødsel og drivstoff. I store deler 
av landet er det også historisk høye 
strømpriser. 
 Den pressede internasjonale matva-
resituasjonen understreker behovet for 
styrket norsk matproduksjon basert på 
egne ressurser. Da er det lite fruktbart 
at deler av ja-siden benytter tragedien 
i Ukraina til å fremme en ny debatt om 
norsk EU-medlemskap. Skulle Norge 
bli del av EUs felles landbrukspolitikk 
og tollunion, ville det gjøre det svært 
vanskelig å drive mye av landbruket 
over vårt langstrakte land. 

 Krisene rundt oss er tvert imot et 
håndfast argument for at det fortsatt er 
best å være utenfor EU. Norsk land-
bruk gir trygg mat på bordet, mat pro-
dusert med høy dyrevelferd og langt 
mindre bruk av antibiotika enn hva vi 
ser i EU. 
 Det var en forutsetning for EØS-av-
talen at landbruket skulle holdes uten-
for og ikke bli skadelidende. Likevel 
har importen av landbruksvarer fra EU 
skutt i været. Artikkel 19 i EØS-avtalen 
sier at Norge og EU skal gjennomgå 
handelen med landbruksvarer annet-
hvert år. Flere ganger har EU fått økte 
tollfrie kvoter, noe som undergraver 
vår egen matproduksjon. 
 Regjeringen har i Hurdalsplattfor-
men lovnader om å trygge og øke norsk 
matproduksjon. Her er det grunn til 
å framheve en setning i plattformens 
innledende del: «Økt norsk matpro-
duksjon er en kritisk del av vår bered-
skap.» Videre setter plattformen et 
«mål for sjølvforsyningsgrad av norske 
jordbruksmatvarer, korrigert for im-
port av fôrråvarer, på 50 prosent». 
 Hurdalsplattformen anerkjenner 
viktigheten av tollvernet. Det heter at 
regjeringen skal sikre landbruk over 
hele landet blant annet gjennom et 

«sterkt importvern», og at man skal 
«sørgje for at importvernet ikkje blir 
svekka, når ein inngår nye handelsav-
taler». 

Endre EØS-avtalen 
Nei til EU mener det også må være et 
mål å endre eksisterende avtaler slik at 
man styrker importvernet for å kunne 
øke den norske matvareberedskapen. 
Om EØS-avtalen heter det i Hurdals-
plattformen at «handlingsrommet 
i avtalen skal utredes og brukes aktivt». 
 EØS-avtalen har liberalisert 
handelen både med landbruksvarer 
(artikkel 19) og bearbeidede produkter 
(protokoll 3). I likhet med importen av 
landbruksvarer som ost og kjøtt, har 
importen av bearbeidede produkter 
som smakstilsatt yoghurt, pizza og 
bakervarer økt kraftig. 
 Handelsutviklingen har blitt ensidig 
til EUs fordel. Denne importen går på 
bekostning av norsk matproduksjon og 
foredlingsindustri. Det er all grunn til 
å bruke det som måtte være av hand-
lingsrom i EØS-avtalen til å endre på 
den ubalanserte utviklingen, ved å 
redusere de tollfrie kvotene. 
 Økt matvareberedskap og matsuve-
renitet, slik at den norske bonden kan 
få produsere mest mulig mat på ressur-
ser som er tilpasset naturgrunnlaget, 
er et viktig mål. Å ha rett og plikt til å 
produsere mat for befolkningen er en 
viktig verdi. Spesielt i verdenssammen-
heng.  

AV EINAR 
FROGNER 
Nestleder i Nei 
til EU og leder av 
landbrukspolitisk 
utvalg 

Landbruk i 
hele landet. 
Den interna-
sjonale matva-
resituasjonen 
understreker 
behovet for norsk 
matproduksjon 
basert på egne 
ressurser. Bilde 
viser glade lam 
i Gloppen. foto: 
sindre 
humberset
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EU-spagat om klima for 
Miljøpartiet De Grønne  
MDGs landsmøte gikk 
ikke inn for EU-med-
lemskap. I stedet skal 
de løfte EU-debatten 
i Norge. Men EUs kli-
mamål står i direkte 
kontrast til målet MDG 
forfekter. 

Mange topper i Miljøpar-
tiet De Grønne jobbet i 
forkant av partiets lands-
møte i mai for et vedtak 

om å gå inn for en folkeavstemning for 
at Norge skal gå i forhandlinger med 
EU om et mulig EU-medlemskap. I 
debatten på landsmøtet var misnøyen 
i partiet stor blant mange, som mente 
forslaget kom for brått på.  
 – Jeg synes prosessen om stand-
punkt har gått for fort, uten at partiet 
har fått diskutere saken ordentlig, sa 
Frode Elias Lindal, leder i Alta MDG, 
til NRK 7. mai. 

Kompromissvedtak 
Vedtaket de endte opp med var i stedet 
at partiet skal bidra til å løfte EU-de-
batten. «MDG mener den helt nye sik-

kerhetspolitiske situasjonen i Europa 
som følge av krigen i Ukraina, sammen 
med den stadig mer akutte klima- og 
naturkrisen, hensyn til jobber i Norge, 
og internasjonal solidaritet, tilsier at 
Norge nå må ta stilling til om vi skal 
søke medlemskap i EU. MDG skal 
aktivt bidra til å løfte en slik debatt», 
heter det i vedtaket.  

Strider mot MDGs politikk  
Dersom Miljøpartiet De Grønne mener 
alvor med at Norge bør forplikte seg 
til et nasjonalt klimamål for norske 
utslipp, må de legge om EU-politikken 
sin.  

AV SINDRE 
HUMBERSET
sindre.humberset@
neitileu.no 
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EU-kviss 
1. Hvor mange unn-
tak (forbehold) fra 
EU-traktatene har 
Danmark beholdt 
etter folkeavstem-
ningen 1. juni i år?    
2. Hvorfor fikk 
Danmark innvilget sine fire forbehold 
i 1993?  
3. Hvor mange kommissærer består 
EU-kommisjonen av?  
4. Kommisjonen har en president, men 
flere visepresidenter. Hvor mange?  
5. Har noen av EU-kommisjonens lede-
re (presidenten) siden 1958 kommet fra 
nordiske land?  
6. Fram til 1991 fantes det tre ganske 
jevnstore økonomiske samarbeidsom-
råder i Europa. Hvilke? 
7. En roman av forfatteren Dag Solstad 
har en tittel som refererer til folke-
avstemninga om norsk medlemskap 
i EEC (EF) for femti år sia. Hva heter 
boka? 
8. Hva het den viktigste norske nei-or-
ganisasjonen i 1972? 

9. Nei-bevegelsens 
profilerte daglige 
leder for femti år 
sia var advokat og 
tidligere ekspedi-
sjonssjef i Justisde-

partementet. Hva het han? 
10. LO-kongressen i 1994 sa nei til 
norsk medlemskap i EF, mot LO-ledel-
sens vilje. Også i 1972 var det en ekstra-
ordinær LO-kongress som behandlet 
EF-spørsmålet. Hva var kongressens 
tilråding i 1972? 

Svar: 1. 3 (etter oppheving av forsvarsforbeholdet) 

2, Fordi danskene først stemte nei 
til å godkjenne Maastricht-traktaten 
(unionstraktaten). Alle traktatendringer 
krever enstemmighet.  

3. 27, en fra hvert medlemsland 

4. 6 

5. Nei. 

6. EF, EFTA og Comecon (hovedsaklig øst-
europeiske stater og Sovjetunionen).  

7. 25. septemberplassen  

8. Folkebevegelsen mot EEC. Det formelle 
navnet var «Folkebevegelsen mot norsk 
medlemskap i Fellesmarkedet».  

9. Arne Haugestad 

10. Kongressen anbefalte med overveldende 
flertall et ja til EF-medlemskap (230 
stemmer mot 81 stemmer). Likevel stemte 
52 prosent av LO-medlemmene nei ved 
folkeavstemninga 25. september.

 – Å være påkoblet EUs klimamål 
er uforenlig med en ambisiøs norsk 
målsetting for prosentvise kutt i egne 
nasjonale utslipp, sier Roy Pedersen, 
leder i Nei til EU. 
 Også Hurdalsplattformens målset-
ting om å kutte Norges samlede utslipp 
fra både kvotepliktig- og ikke-kvote-
pliktig sektor med 55 prosent innen 
2030 er i direkte konflikt med det som 
i dag er den gjeldende linja i norsk og 
europeisk klimapolitikk; at det ikke er 
så viktig i hvilke land kuttene skjer, så 
lenge de skjer. 
 – Man kan litt forenklet si at det 
finnes to motstridende idéstrømninger 
knyttet til hvordan klimapolitikk kan 
utformes på en best mulig måte. På det 
ene ytterpunktet finner vi samfunns-
økonomer og mange av arkitektene bak 
Kyoto-rammeverket, sier han. 
 Ideen her er at kutt bør skje der man 
får mest kutt for pengene, selv om det 
innebærer at rike land, med liten til-
gang på billige kutt (Norge inkludert) 
kan fortsette mer eller mindre som i 
dag. På den andre siden finner man 

dem som mener at nasjonale utslipp-
skutt er nødvendig. De som mener at 
også de rike landene har et ansvar for 
å gjøre noe med sine egne utslipp, selv 
om det koster. 
 – Mitt inntrykk er at Miljøpartiet De 
Grønne tilhører denne fløyen. Når Une 
Bastholm tar til orde for at Norge skal 
rapportere inn nasjonale utslippsmål 
til Paris, skriver hun seg inn i klubben 
av «klimanasjonalister», som mener at 
Norge gjennom å gå foran i sin nasjo-
nale klimapolitikk, kan vise at det er 
mulig å ta radikale grep for å kutte 
egne utslipp. 

Passiviserer norsk klimapolitikk  
Men av disse to idéstrømningene er det 
den første som per i dag legger føringe-
ne for Norges klimamål. Norge og EUs 
klimamål under Paris-rammeverket 
bygger på en idé om kostnadseffektivi-
tet innad i Europa.  
 – Når Espen Barth Eide sier at vi 
skal nå våre klimaforpliktelser «i sam-
arbeid med EU», betyr det at EU under 
ett skal nå sine klimaforpliktelser. 
Norges bidrag i dette «samarbeidet» er 
i all hovedsak å fortsette å være en del 
av EUs klimarammeverk. 
 Norge kan la være å trappe opp sin 
klimainnsats fram mot 2030, nøye oss 
med de drøyt 20 prosentene OECD 
sier vi ligger an til å kutte og fortsatt 
kunne krysse av på at vi «nådde våre 
klimaforpliktelser i samarbeid med 
EU». De klimamålene vi er forpliktet til 
per i dag, stiller ikke primært krav til 
nasjonale utslippsnivå. 
 For de kvotepliktige utslippene hol-
der det at vi deltar i EUs kvotemarked. 
For de ikke-kvotepliktige utslippene 
har Norge fri adgang til å kjøpe seg ut 
av når vi kutter for lite, uten at dette 
bryter med klimamålene vi samarbei-
der med EU om. 
 – At Norge «samarbeider med EU 
om å nå klimamålene» er ikke bare 
passiviserende. Det lar oss samtidig 
framstå som mer ambisiøse enn vi fak-
tisk er. Samarbeidet gjør også at Norge 
får svekkede økonomiske insentiver for 
å gjennomføre klimatiltak, sier han. 
 Dersom vi gjennomfører et klima-
tiltak som kutter norske kvotepliktige 
utslipp, blir det frigjort klimakvoter på 
det europeiske markedet. Det øker de 
europeiske utslippene og nuller ut mes-
teparten av klimaeffekten fra tiltaket 
vårt. Og dersom vi legger oss i selen for 
å virkelig redusere Norges ikke-kvo-
tepliktige utslipp, frigjør vi nasjonale 
utslippstillatelser (såkalte AEA-enhe-
ter), som kan kjøpes av andre stater. 
 – Samarbeidet med EU fører til at 
flere av klimatiltakene vi gjennomfører 
bidrar til å flytte utslipp, heller enn å 
kutte. Klimamålet som MDG forfekter, 
står dermed i direkte kontrast til kli-
mamålet vi samarbeider med EU om, 
sier Pedersen. 

Klima partier 
uenige om EU. 
Une Bastholm 
tror EU-medlem-
skap kan være 
en løsning for å 
nå klimamålene. 
SV-leder Audun 
Lysbakken står 
derimot støtt på 
nei-standpunktet. 
foto: stortinget 
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Folket sa nei! 
Den engasjerte som 
har opplevd den 
politiske kampen mot 
EEC/EF/EU har ikke 
levd forgjeves. 

Stortingsflertallet ante neppe at 
de ville utløse et folkeopprør 
da de 1. juni 1970, med 132 mot 
17 stemmer vedtok å søke om 

norsk EF-medlemskap (EU hadde da 
nylig skiftet navn fra EEC til EF). Kort 
tid etter, 28. august samme år, dannes 
«Folkebevegelsen mot medlemskap i 
Fellesmarkedet». 
 Organisasjonen startet først opp 
i byene, men vokste raskt over hele 
landet og på knappe to år vokste den til 
130 000 medlemmer. Folkebevegelsen 
sto for et enormt folkeopplysningsar-
beid med løpesedler, aviser, hefter og 
utredninger. EEC-nytt ble delt ut på 
stand, i postkasser og i hundretusener 
overalt i det ganske land.
 

Johan i Oslo. Han fikk deg bestandig 
til å ta med noe som skulle leses eller 
deles ut og gjorde en utrettelig innsats i 
kampen mot atomvåpen. 
 Som en slags sideorganisering til 
Folkebevegelsen ble «Kvinneaksjonen 
mot norsk medlemskap i EEC» dannet. 
Initiativet besto av kvinner fra KrF og 
utover på venstresida. Nevnes må også 
«Ungdomsfronten mot EF» som samlet 
alle de partipolitiske ungdomsorgani-
sasjonene unntatt Unge Høyre. 
 
EF-kamp i Arbeiderpartiet 
For å kunne vinne et nei til norsk med-
lemskap i EEC eller EU er det avgjø-
rende å vinne Arbeiderparti-velgere 
mot en partiledelse som har opptrådt 
selvsikkert. Typisk nok var slagordet 
ved kommunevalget i 1971: «En A-vel-
ger er en ja-velger». 
 EU-motstanderne i Arbeiderpartiet 
ble anført av AUF, nevnte Ragnar Kal-
heim og Thorbjørn Berntsen som begge 
var kjente som dyktige tillitsvalgte. 
I februar 1971 skrev et par hundre 
i partiet under et opprop med tittel 

50 årsjubileum 
for 1972
• I 2022 er et 50 
år siden Norge for 
første gang sa nei til 
medlemskap i EEC/
EF/EU. 
• Kilde: Dag Seier-
stads Folket sa nei, 
Samlaget, 2014.
• Teksten er hentet 
fra Vett  2–2022 Den 
store debatten. 

Folkebevegelsen mot EF 
Folkebevegelsen ble raskt den drivende 
kraften i både debatten og motstands-
arbeidet. Uten medlemmer, ingen 
organisasjon som vinner eller skaper 
endring. Det er ikke galt å si at ikke 
personligheter på toppen spiller en 
viktig rolle, spesielt også som allianse-
byggere. Grunnleggerne Hans Borgen, 
formann i Landbrukets Sentralforbund 
og bakgrunn i Senterpartiet, og fagfo-
reningskjempen Ragnar Kalheim, for-
bundsstyremedlem i den gang Jern og 
Metall og bakgrunn i Arbeiderpartiet, 
ble raskt to lederskikkelser. De skapte 
en allianse mellom bondeorganisasjo-
ner og fagorganiserte som holdt helt 
inn. Advokat Arne Haugestad ble dag-
lig leder i disse to årene og ble med det 
også en frontfigur for organisasjonen. 
Fjerde person som dannet firkløveren 
på toppen var Ole Kopreitan, en utrolig 
person som var reine Askeladden i å 
finne nærmest ubrukelig ting som ble 
brukt til alt.  
 Ole ble kjent som personen med 
barnevogn som solgte merker på Karl 

1.

3.

2.

neitileu.noBli medlem med SMS: Send NEITILEU navn og e-post til 2090 (kr 200,–)

Den store debatten

Nei til EUs skriftserie
Nr. 2 • Juni 2022 • Kr 60

vett  D
en store debatten

«Den engasjerte som har opplevd den 
politiske kampen mot EEC/EF/EU har 
ikke levd forgjeves.» 
Nei til EUs leder Roy Pedersen 

«Så lenge EUs mål er å fremme fri flyt 
vil unionen aldri bli en solidarisk aktør, 
hverken innad eller utover i resten av 
verden.» 
Ungdom mot EUs leder Frankie Rød

50 år siden folkets første nei
Den 25. september 1972 sa 53,5 prosent i en folkeavstemning nei 
til norsk medlemskap i EF, som EU het den gangen. Da spørsmålet 
igjen kom opp i en ny folkeavstemning 28. november 1994 sa 52,2 
prosent nei. Forholdet til EU har vært et av de største politiske 
stridstema i Norge i over 50 år. Denne utgaven av Vett ser på de 
brede alliansene som ga nei-flertall i folkeavstemningene, de 
sentrale argumentene i EU-debatten både før og nå – og hva med 
EØS-avtalen?

NE
IT

ILEU•FOLKESTYRE•SOLIDARITET•M
IL

JØ

vett

Hva er det vi diskuterer når vi snakker om Norge og EU?
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«Arbeiderparti må velge: EEC eller so-
sialisme». Til ettertanke at en slik tittel 
neppe dukker opp i en ny EU-kamp. 
Oppropet bidro til at Ap-folk samlet seg 
i «Arbeiderbevegelsens informasjons-
komité mot norsk medlemskap i EF», 
forkortet til AIK. 

Folkelig engasjement 
Det som står som det nærmest utrolige, 
er det folkelige engasjementet fra alle 
kanter og sosiale lag. Flere titusener 
som før ikke hadde vært politisk aktive, 
ble på kort tid engasjert. Folkebevegel-
sen både sto og holdt sammen. Det var 
knapt en skole, en arbeidsplass, et uni-
versitet, et hjem, en konfirmasjon eller 
et bryllup hvor ikke EEC-spørsmålet 
ble diskutert.  
 Nei-sida stilte med folk, organi-
sasjon og entusiasme. Ja-sida stilte 
med penger, makt og trusler. Banksjef 
Melander i Den norske Creditbank sa 
på egen generalforsamling i 1972: «Det 
ikke skal stå på midler i kampen for å 
få det norske folk til å stemme ja ved 
folkeavstemningen».  

Vi vant! 
Valgnatta 25. september ble nervepir-
rende. Vi vant. En utrolig seier over 
makta representert ved høyresida, 
arbeidsgiverforeninger, toneangivende 
media og ledelsene i Arbeiderpartiet og 
LO. På toppen av dette stilte statsmi-
nister Trygve Bratteli fra Arbeiderpar-
tiet kabinettspørsmål og tapte.  
 Det ble en borgerlig regjering som 
forhandlet fram en frihandelsavtale 
med EEC i 1973. En avtale som gjelder 
den dag i dag hvis EØS-avtalen sies 
opp. 
 I kjølvannet av seieren i 1972 skjedde 
det en utrolig utvikling av landet, stikk 
i strid med spådommer og trusler på 
forhånd. Kvinner kom inn i arbeidsli-
vet for fullt. Oljevirksomheten startet 
opp og Statoil (nå Equinor) ble dannet. 

AV ROY 
PEDERSEN
Leder i Nei til EU 

Hadde vi funnet olje i dag ville det 
neppe blitt noe helstatlig oljeselskap 
og en forvaltning som sikrer oljemilli-
ardene til fellesskapet. Som et apropos 
til dagens situasjon ble det fra 1975 
gjennomført en opptrappingsplan for 
jordbruket som høynet bøndenes inn-
tekter betraktelig. 
 Havrettstraktaten ble forhandlet 
fram, med Jens Evensen i spissen, og 
50 mils fiskerisone ble innført. I 1976 
ble 40 timers arbeidsuke lovfestet. Året 
etter ble en ny Arbeidsmiljølov vedtatt.  
 Til slutt kan nevnes at AIKere, 
sosialister og kommunister dannet 
Sosialistisk Valgforbund som fikk en 
historisk brakseier ved stortingsval-
get i 1973. Valgforbundet ble senere til 
dagens SV. 
 Kampen mot EEC og folkeavstem-
ningsresultatet bidro til at alt dette 
skjedde. Mange vil hevde at den vir-
kelige EEC/EF/EU-kampen sto i 1972. 
Den engasjerte som har opplevd denne 
politiske kampen har ikke levd forgje-
ves. Jeg var en av dem – på grasrota. 
Og Norge er enda ikke medlem av EU. 

1. Ja til EF-stand i 
1972. foto: lasse 
klæboe
2. Hans Normann 
Dahls ikoniske 
tegninger satte 
et gjenkjennelig 
preg på neisidens 
materiell. 
3. Leder i Folkerør-
sla mot EF i Evje og 
Hornnes Olav Arne 
Kleveland og vinna-
ren av Nei til EF-kaka 
Gerd Brottveit. foto: 
alf georg kjetså 
4. Nei til EF-basar i 
det gamle skule-
huset på Kleveland 
i Evje og Hornnes 
kommune 5. august 
1972. foto: alf 
georg kjetså 
5. Fra Nei til EU 
stand i Evje sentrum 
1972. foto: alf 
georg kjetså 
6. NRKs valgsending 
25. september 1972. 
7. Tegning av Hans 
Normann Dahl. 

4. 5.

6.

7.
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– Skuffet, men ikke overrasket, 
over utfallet i Danmark 

Et flertall av de danske 
velgerne sa 1. juni ja 
til å oppheve landets 
forbehold mot å delta 
i EUs militære samar-
beid og en fremtidig 
EU-hær. 

Dette og tre andre forbehold 
ble innvilget Danmark i 1992 
for å unngå at folkets nei til 
Maastricht-traktaten skulle 

velte hele unionsprosjektet.  
 – Resultatet er skuffende, men ikke 
overraskende, sier Roy Pedersen fra 
Nei til EU. 
 Folkebevægelsen mod EU er Nei til 
EUs søsterorganisasjon i Danmark, og 
gjorde en stor innsats i den korte valg-
kampen. Selv om resultatet ikke ble 
som ønsket, så kan EU-motstandere og 
-kritikere klappe seg selv og hverandre 
på skulderen etter en flott innsats i 

valgkampen mot avskaffelse av det 
danske forsvarsforbeholdet. 
 – Mange helt alminnelige mennes-
ker har over hele landet vist enormt 
engasjement i kampen for folkestyret 
vårt, dansk selvstendighet og saklighet 
i debatten om Danmarks forhold til EU. 
 Det mener lederen for Folkebevæ-
gelsen mod EU, Susanna Dyre-Green-
site. 
 Hun håper nå at denne energien 
kan opprettholdes og brukes fremad-
rettet til å holde et våkent øye med EUs 
fortsatt udemokratiske tendenser og 
militær-politiske ambisjoner. 
 – Jeg hadde selvfølgelig helst sett et 
annet resultat. Likevel mener jeg at vi 
kan være stolte over at så mange men-
nesker har jobbet for å fremføre saklige 
argumenter og synspunkter, som ellers 
ikke ville ha funnet vei til offentlighe-
ten, slår Susanna Dyre-Greensite fast. 

Advarer norsk ja-side
– De danske velgerne ble overrumplet 
av en plutselig folkeavstemning lan-

sert i en situasjon med usikkerhet og 
krigsfrykt, og der politikere plutselig 
sa imot seg sjøl når det gjelder for-
svarsforbeholdet. Heretter kan danske 
soldater delta i EUs militære operasjo-
ner i andre land uten FN mandat, sier 
Pedersen. Han advarer ja-sida i Norge 
mot å bruke resultatet fra den danske 
folkeavstemningen til å presse Norge 
enda lengre inn i EUs militære favntak.  
 – EØS-avtalen skulle aldri favne 
forsvarspolitikk, men misbrukes nå fra 
ja-sida til å gjøre Norge til del av for-
svarsfondet EDF. EDF er en grunnpilar 
i oppbygging av EUs militærunion.  
 – Norske bidrag til EUs militære 
operasjoner i Afrika og andre steder vil 
svekke norske avdelinger og bered-
skapen vår. Økonomisk vil det påføre 
Norge store kostnader. Men viktigst er 
at vi mister politisk styring og kontroll, 
mener Roy Pedersen.   
 Nei til EU oppfordrer den norske 
regjeringen til ikke å delta i oppbyggin-
gen av en EU-hær som kan brukes til å 
gripe inn i andre lands nasjonale suve-

Roy Pedersen. 

AV JAN 
STEINHOLT OG 
RUNE ELTARD 
SØRENSEN
standpunkt@
neitileu.no 
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– Skuffet, men ikke overrasket, 
over utfallet i Danmark 

1,3 millioner samlet 
inn til ACER-saken! 
• Etter tapet i Oslo 
tingrett startet Nei 
til EU en ny inn-
samling av penger 
for å sikre finanse-
ring av ankesaken 
videre helt til Høyesterett, om nødven-
dig. Responsen på innsamlingen har 
vært helt overveldende. Hoveddelen av 
innsamlingen har foregått på sosiale 
media, der folk flest har bidratt med 
952 006 kroner. Resten av det innsam-
lete beløpet kommer hovedsakelig fra 
fylkeslag, som har bidratt med 337 660 
kroner.  

Fylkesnettverket veks! 
• Det er no 11 fylke med i fylkesnett-
verket, og me har månadlege møte. Det 
kjem mykje informasjon frå dei ulike 
fylkeslaga, informasjon som det er 
kjekt å både gje og få. Slik får me idear 
frå kvarandre, gjev innspel på løysing 
av utfordringar, og utvekslar røynsle 
frå det arbeidet me held på med i dei 
mange fylkeslaga.  Den sosiale biten må 
ikkje undervurderast. På sist møte dis-
kuterte me mellom anna vervearbeid 
og det viktige i å få fleire medlemer til 
organisasjonen vår. Fleire fylke tok til 
orde for at dette ville dei prøva å gjera 
ein innsats på. Me vil oppmoda fylke 
som enno ikkje deltek i nettverket om å 
vera med. Det er berre å ta kontakt! 
Av Toril Mongstad, 
leiar Hordaland Nei til EU 

Fylkesårsmøte i 
Sogn og Fjordane  

• Sogn og Fjor-
dane Nei til EU 
hadde årsmøte 
på Skei 30. april. 
Fylkesleiar Ingunn 
Kandal opna møtet. 

Deretter innleidde Liv Signe Navarsete 
om «Norsk forsvars-, beredskaps- og 
tryggjings-politkk» – eit høgst aktuelt 
tema på bakgrunn av Russlands folke-
rettstridige åtak på Ukraina. Deretter 
var Roy Pedersen med oss på videolink 
frå Oslo. Hovudpunkt i årsplanen er at 
nei-alliansen må mobiliserast i dagens 
situasjon med offensiv frå høgrekref-
tene som vil inn i EU. Vi har i år 50 års 
jubileum for sigeren i 1972, og vi vann 
også i 1994. La dei berre prøve seg på ei 
ny folkerøysting. Vi er budde på ein ny 
kamp!! Rekruttering av nye medlem-
mer er ei prioritert oppgåve. Ingunn 
Kandal vart attvald som leiar og Steiar 
Ness attvald som nestleiar.  
Av Jostein Hansen 

lokale- og landsdekkende aviser, både 
online og på print, på sosiale medier 
samt i radiospots. 

Ensidighet i mediene 
Fra første dag siden valget ble utskre-
vet har EU-motstanderne opplevd å 
kjempe en kamp på mange fronter. Og 
på en bane som var både ulik og preget 
av store hull. 
 Medienes ledere og de ekspertene 
som fikk taletid, har over en bred kam 
vært på linje med partiene i Folketinget 
om å anbefale et «ja» til å avskaffe Dan-
marks forbehold på forsvarsområdet. 
 – Det har vært en vridning i medie-
dekningen. Det betød at ja- og nei-si-
den ikke fikk tildelt like mye taletid, 
selv om store deler av befolkningen var 
i tvil gjennom hele valgkampen, lyder 
kritikken fra Susanna Dyre-Greensite. 
 Hun peker også på at avstemningen 
virket så dårlig planlagt og gjennom-
ført at det nærmer seg et demokratisk 
problem. Derfor brukte Folkebevægel-
sen mod EU også en del av valgkam-
pen på å gjøre oppmerksom på feil og 
mangler i prosessen. 
 – Først var der problem med 
stemmeseddelen, som hverken nevnte 
EU eller forbehold. Så åpnet man for 
brevstemming før lovforslaget over-
hodet var vedtatt. Deretter kunne vi 
konstatere at Danmarks Radio villedet 
velgerne i valgtesten sin, og repre-
sentanter for nei-siden ble ignorert 
i de store tv-debattene, sier Susanna 
Dyre-Greensite. 
 Hun gjør dessuten oppmerksom på 
at nei-folk helt bevisst ble utelatt da 
utenriksdepartementet skulle hente 
inn høringssvar fra sivilsamfunnet om-
kring lovforslaget det skulle stemmes 
over. 

Bruk for vakthund 
Både den store oppbakkingen fra 
frivillige i inn- og utland samt de store 
utfordringene med medienes slagside 
er en erfaring som Folkebevægelsen 
mod EU vil ta med videre. 
 – Jeg synes den viktigste lærdom-
men fra valgkampen er at det virkelig 
er bruk for konstruktive og saklige 
EU-kritikere og motstandere til å holde 
mediene og politikerne i ørene. Her 
er en stor oppgave, også fremadrettet, 
mener Susanna Dyre-Greensite. 
 Derfor retter hun allerede nå blikket 
mot det neste store slaget. Det handler 
om å samle underskrifter slik at Folke-
bevægelsen mod EU kan stille opp til 
Europaparlamentsvalget i 2024. 
 – Vi vil være en vakthund i EU-par-
lamentet, slik at viktig informasjon om 
hva som virkelig foregår i EU kommer 
frem i lyset. De mange EU-kritiske vel-
gerne som  ellers ikke blir hørt, skal ha 
en stemme og et talerør. Vi vil kjempe 
videre for å ta makten tilbake tettere på 
borgerne, sier hun. 

renitet, men holde fast ved FN-sporet 
og forsvare folkeretten. 

– Kampen mot EU fortsetter 
– Der er fortsatt bruk for en vakthund 
overfor medier, EU og politikerne, 
mener leder av Folkebevægelsen mod 
EU, Susanna Dyre-Greensite. Til tross 
for nederlag for nei-siden gleder hun 
seg over det store engasjementet fra 
frivillige over hele landet. 
 De frivillige fra Folkebevægelsens 
lokalkomiteer og hjelpsomme aktivis-
ter hang opp hundrevis av valgplaka-
ter, delte ut tusenvis av løpesedler og 
aviser, samt produserte på egen hånd 
utallige korte og lange leserbrev og 
debattinnlegg. 
 Innsatsen fikk en ekstra energi-inn-
sprøytning, da Folkebevægelsen mod 
EU 22. april feiret 50-års jubileum. Her 
strømmet det inn med økonomisk og 
moralsk støtte fra inn- og utland. 
 Det gav mulighet for å styrke lands-
sekretariatet og bringe nei-budskapet 
enda lenger ut i form av annonser i 

Vakthund 
mot EU. Leder i 
Folkebevægelsen 
mod EU, Susanna 
Dyre-Greensite, 
er stolt av den 
store innsatsen 
aktivistene la ned 
for folkestyret i 
den korte valg-
kampen. begge 
foto: folke-
bevægelsen 
mod eu
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EØS-avtalen gir 
matsvinn og antibiotika
Mer bruk av anti biotika 
og kasting av gode 
egg kan bli resultatet 
av nye mat- og dyre-
regler på veg fra EU.  

Det renner inn med nytt re-
gelverk fra Brussel, og stadig 
oftere er det forordninger 
som må tilføyes forskrifts-

bunken vår. Som kjent må forordnin-
ger som vedtas som norsk regelverk 
innlemmes slik de er. Hvert komma må 
med, og ingen endringer tillates med 
mindre man innrømmes unntak. Det 
skjer svært sjelden. 
 Nå er det bruken av antibiotika til 
dyr som revideres. De skandinaviske 
landene har alltid hatt et svært lavt for-
bruk sammenlignet med sørligere land, 
og Norge har lavest forbruk til matpro-
duserende dyr, inklusive oppdrettsfisk. 
De nye reviderte reglene innebærer at 
man ved bruk av et antibiotikum må 
følge bruksanvisningen slavisk. Ifølge 
danske og norske veterinærer vil dette 

kunne føre til overforbruk av antibioti-
ka siden man alt har en meget restrik-
tiv bruk i våre land. Man vil måtte 
bruke stoffene i større doser og flere 
dager enn det som er nødvendig. 
 I følge European Medicines Agency 
er forbruket 10 til 100 ganger høyere i 
de andre EØS-landene, og som Veteri-
nærforeningens fagsjef, Ellef Blakstad, 
uttaler, er det høyst påkrevd at forbru-
ket går ned i de fleste land. 
 Blakstad mener i følge Nationen 
at muligheten til å få unntak i prak-
sis er lik null, men håper at man her i 
landet kan ha en pragmatisk tolking av 
regelverkets bokstav slik at oppdatert 
informasjon og nyere terapianbefalin-
ger kan følges. 

Holdbarhet på egg 
En annen regelendring som er på veg, 
er kortere holdbarhetstid for egg. 
De fleste mellom- og sør-europeiske 
land sliter stadig med en ubehagelig 
variant av Salmonella hos eggleggende 
høns som overføres med egg. Hønene 
trenger ikke ha symptomer men huser 
bakterien, og den har evnen til å van-

dre inn i eggene før de blir lagt. Der-
som lagringstida er for lang, kan den 
formere seg i eggene og infisere den 
som spiser dem. Hardkoking dreper 
Salmonella, men noen er nok frista til å 
spise bløtkokt eller bare halvkokt egg. 
Det skjer så ofte at man fortsatt har 
en epidemi gående på grunn av dette i 
mange land. 
 Som et tiltak for å få bukt med 
epidemien vil EU redusere holdbar-
hetstida for egg fra 35 til 28 dager og 
flytte denne regelen til animaliehygi-
eneforordningen som er en del av EØS. 
Norturas styreleder, Trine Vaag, sier 
til Nationen 14. mai at denne endringa 
vil føre til at egg må hentes fra produ-
sentene to ganger i uka mot nå bare en 
gang. Eggproduksjon vil være umulig i 
Troms og Finnmark og i utkantstrøk i 
resten av landet. Norge må endre prak-
sis på grunn av et problem som ikke 
eksisterer her i landet – vi har ikke et 
Salmonella-problem her. Departemen-
tet er tydeligvis enige med næringa og 
ser ut til å ville kreve et unntak. 

AV IVAR 
HELLESNES
Veterinær og 
medlem av 
Nei til EUs 
landbrukspolitiske 
utvalg  

Eggestrid. 
Nortura mener 
kortere holdbar-
het for egg vil 
gjøre det umulig 
å produsere 
egg i Troms 
og Finnmark 
og i utkanten i 
resten av landet.   
foto: peter 
galvin, creative 
commons-lisens
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Landsmøte og 
World Social Forum 
Ungdom mot EU har 
hatt landsmøte og 
deltatt på World Social 
Forum i Mexico. 

Vi har vedtatt politikk på blant 
annet EUs forsvarssamar-
beid og Ukraina, og vi har 
vedtatt strøm og solidaritet 

som politiske hovedprioriteringer! 
 Og selvfølgelig har vi også valgt nytt 
styre! Det nye styret består av både 
gamle og nye, og vi gleder oss til en pe-
riode med mer reising, nye lokallag og 
ny politikk, nå som koronapandemien 
endelig er over.  
 I tillegg har vi endelig kunnet reise 
rundt og besøke skoler i hele landet og 
snakket med unge om EU.  

AV FRANKIE RØD
Leder  i Ungdom 
mot EU

World social forum 
Jeg fikk lov å være delegat på World 
Social Forum i Mexico i starten av mai. 
World social forum er et forum der 
organisasjoner som jobber for sosial 
forandring møtes og diskuterer og 
lærer av hverandre. Medlemsorgani-
sasjonene kommer fra hele verden, og 
fokuserer på et bredt spekter av saker, 
men de har alle til felles at de jobber 
for en bedre verden. Forumet vedtar 
ikke politikk, men skal fungere som en 
møteplass for organisasjoner. 
 Forumet startet med 1. mai-tog i 
Mexico City, der vi gikk under fanen 
«Otro mundo es posible» (en annen 
verden er mulig), som er slagordet til 
forumet. Det var veldig tydelig at fag-
bevegelsen i Mexico er en helt annen 
enn i Norge. De store kampene var 

blant annet pensjon (altså ikke bedre 
pensjonsrettigheter, men å få pensjon 
i det hele tatt), og å få en slutt på femici-
dos, drap av kvinner.  
 De generelle arbeidsforholdene 
til folk var dårlige, og mange steder i 
Mexico er det ekstremt farlig å være 
kvinne eller transperson. Likevel møt-
te folk opp på 1. mai med optimisme, og 
sto sammen med hverandre i kampene.  
 Konsekvensene av EUs politikk blir 
veldig tydelig når man reiser utenfor 
Europa, og spesielt på en konferanse 
der aktivister fra hele verden møtes. 
Her møtte jeg mennesker som blir 
direkte påvirket av EUs usolidariske 
politikk. Denne turen har gjort det 
enda mer tydelig at EU ikke er løsnin-
gen vi trenger.  

1.

1. Liv Muller Smith, 
Sunniva Yndestad 
og Frankie Rød 
foran en skulptur 
laget i protest mot 
kvinnedrap. 
2. Hannah, Sunniva, 
Frankie og Miguel på 
WSF i Mexico
3. Det nye sentral-
styret til Ungdom 
mot EU! 
4. Politisk nestleder 
Victoria Elisabeth 
Andal og leder 
Frankie Rød klem-
mer på landsmøtet 
til Ungdom mot EU.3.

2.

4.
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Det er krig i Europa. 
Vårt naboland i øst 
har invadert et fredelig 
naboland. Det er naivt 
å tro at det ikke vil 
få konsekvenser for 
norsk EU-debatt.  

Russland gikk inn i Ukraina 
24. februar. Knapt en uke se-
nere, 1. mars, skrev tidligere 
SV-nestleder Snorre Valen, 

i kronikken «Europa brenner – ven-
stresiden må ha nye svar» at «Selvsagt 
fordrer krigen i Ukraina en ny debatt 
om Nato og EU. Den avgjørende aksen i 
Russlands krig mot Ukraina er ikke øst 
mot vest – det er diktatur mot demo-
krati. Utfordringene som nå rettes mot 
venstresiden bør ikke viftes vekk, men 
omfavnes varmt.» 
 Valens artikkel ble hyppig delt fra 
kjente EU-tilhengere, og er langt på 

vei i tråd med innspill fra andre med 
SV-bakgrunn de siste månedene.  
 I VG skriver et sentralstyremedlem 
i Sosialistisk Ungdom 13. april: «Jeg er 
lei av SV og venstresidens fordømmelse 
av EU. Jeg drømmer om en reell debatt 
og en ny folkeavstemning om norsk 
medlemskap i EU.» En ukes tid senere, 
23. april, argumenterte Sosialistisk 
Ungdoms nestleder Agathe B. Waage 
for norsk EU-medlemskap i Klasse-
kampen: «Det er viktig at vi får en 
ordentlig diskusjon om norsk EU-med-
lemskap. Jeg mener at det kan være 
bedre både for Norge og Europa hvis 
Norge blir medlem. Jeg vil at vi skal se 
mulighetene vi har gjennom EU-sam-
arbeidet i stedet for automatisk å avfeie 
EU som et alternativ». For oss som 
husker SUs rolle i den brede nei-fron-
ten tidlig på 1990-tallet, er dette nokså 
oppsiktsvekkende.  
 Samme dag la tidligere sekretari-
atsleder i SV på Stortinget, Thor Egil 
Braadland, ut følgende melding på 
Facebook: «Ung kvinne på venstre-

siden tar initiativ til EU-debatt i SV. 
Dette er superbra! Jeg heier henne 
frem (stakkars jævel, tør ikke tenke på 
hvordan innboksen hennes ser ut nå). 
Begrunnelsen min for at Norge bør bli 
medlem har jeg gjort rede for annas-
teds […] argumentene står seg fortsatt.» 
Braadland, som i dag er myndighets-
kontakt i NAF, skrev for to år siden en 
kronikk med tittelen «NATO endres og 
klimatrusselen øker. Da kan vi ikke si 
nei til EU på autopilot», der han pekte 
på «tre grunner til at EU blir et stadig 
mer interessant politisk sted å være.» 
Han løftet fram tre konkrete saker:   
• «NATO blir mindre nord-atlantisk 
og mer europeisk. NATO kontinenta-
liseres.  
• Klimapolitikken. Forskjellen mellom 
EU og Norge er noen dager pinlig stor.  
• Fordelingspolitikken. Eller snarere 
mangelen på den. Norge trenger ikke 
EU her, men kanskje EU trenger litt 
mer Norge?» 
 Flere har kastet seg på debatten. 
8. mai i år sto det å lese på Twitter en 
litt sarkastisk melding: «Dette er ikke 
tidspunkt for å diskutere NATO/EU/
beredskap. Nei, Gud forby å skulle 
ta inn over seg samtiden og diskute-
re ut fra den». Tweeten var lagt ut 
av Kim-André Åsheim: Karismatisk 

AV JO STEIN 
MOEN
standpunkt@ 
neitileu.no

Snur det nå? 

Et ødelagt 
Ukraina. Krig 
i Europa vil 
endre debat-
ten om norsk 
medlemskap i 
EU. Bildet er fra 
Novoselivka, nær 
Tsjernihiv. foto 
oleksandr ra-
tushniak, undp
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nordlending som har representert SV i 
kommunestyret i Rana, vært medlem i 
arbeidsutvalget i Ungdom mot EU, og 
mangeårig politisk rådgiver for SV på 
Stortinget, blant annet i finanskomi-
teen. I dag er han leder for strategisk 
kommunikasjon og samfunnskontakt 
ved Mo Industripark. En uke senere, 
16. mai, la Åsheim ut følgende mel-
ding på Facebook: «Vi trenger mer og 
tettere internasjonalt samarbeid for å 
løse vår tids utfordringer. Skatteflukt, 
klima, energi, sikkerhet, regulering av 
teknologigiganter, industri, forskning, 
for å nevne noe. Selv har jeg vokst opp 
politisk i nei-bevegelsen. Men i møte 
med dagens verden, står ikke summen 
av nei-argumentene seg lenger, mener 
jeg. Det er mye å kritisere EU for, men 
vi kan ikke vente på den perfekte løs-
ninga før vi blir for mer internasjonalt 
samarbeid. Da går tida og verden fra 
oss. Som det står i kronikken: ‘Hva er 
det Rødt og SV har skjønt som de dan-
ske søsterpartiene deres ikke skjønner 
(lenger)? Eller kan det være motsatt, at 
Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti 
er de som har skjønt noe?’.» 
 Jeg tror dette er starten på en 
bevegelse. Muligens ikke en folkebeve-
gelse, men like fullt en bevegelse. Der 
folk som tidligere har vært ansett som 

motstandere av norsk EU-medlemskap 
– i lys av Russlands aggresjon og andre 
tegn i tiden – reorienterer seg og tar 
oppgjør med nei-siden. 

Hva sier meningsmålingene? 
Inntil videre har Ukrainakrigen ikke 
endret meningsmålingene i nevnever-
dig grad, men jeg tror det er underlig-
gende strømninger her som bør være 
av interesse for alle, uavhengig av syn 
på norsk EU-medlemskap. 
 I en måling utført av Vårt Land 
som ble offentliggjort 4. april i år, 
svarte 1000 nordmenn på spørsmålet 
«ønsker du at Norge skal bli medlem 
av EU?». 53 prosent sa nei til norsk 
EU-medlemskap, 26 prosent sa ja, og 
om lag en fjerdedel av velgerne svarte 
vet ikke. I en kommentar til målingen 
uttalte historieprofessor Lise Rye ved 
NTNU til media at «Motstanden mot 
EU stikker dypt i Norge, og slik har 
det vært i lang tid. Så selv om EU nå 
samler seg og står fram som forsvarere 
av demokratiet i Europa, endrer ikke 
det nei-standpunktet». Hun fortsetter: 
«Ja-siden styrkes ikke til tross for kri-
gen i Ukraina. Årsaken er at nordmenn 
ser til Nato som det som sikrer Norge 
sikkerhetspolitisk». 
 Det er en analyse jeg ikke er sikker 
på står seg i det lange løp. Jeg tror det 
kan bli snakk om varige endringer i sy-
net på europeisk integrasjon som følge 
av langvarig og blodig krig i Ukraina. 
Det vil være rart om det ikke får følger 
for norsk EU-debatt, slik jeg ser det.  
 I en meningsmåling utført av NHO 
som ble offentliggjort 21. mai svarer 
kun 19 prosent av spurte ungdom-
mer mellom 15 og 29 år at Norge bør 
bli medlem i EU. «Fire av fem unge 
mener altså at det ikke er interessant 
med norsk EU-medlemskap», skrev 
Nationen i sin omtale av NHO-under-
søkelsen. Kanskje er slike målinger en 
sovepute for nei-siden. 

Folk som tidligere har vært 
ansett som motstandere av 
norsk EU-medlemskap – i 
lys av Russlands aggresjon 
og andre tegn i tiden – 
reorienterer seg og tar 
oppgjør med nei-siden.  
JO STEIN MOEN
Standpunkt 2–2022

Har nei-siden svar? 
Det synes nokså åpenbart at det kom-
mer en EU-debatt i SV. Hvordan en slik 
debatt vil utvikle seg skal bli interes-
sant å følge med på fra utsiden. Min 
magefølelse tilsier at de som ønsker å 
justere kursen i forhold til EU (og Nato) 
har momentum nå, og for hver dag 
som går uten fredelig løsning vil det 
styrke seg. Det vil imidlertid ikke være 
forhenværende SV-politikere sine kom-
mentarer i sosiale medier som avgjør 
utfallet, det vil være de som er aktive 
i SV, tillitsvalgte og folkevalgte i dag, 
som sitter med nøkkelen. Men debatten 
kommer, og det er like greit.  
 Det er også mye som tyder på at det 
blir mer EU-vennlig linje fra MDG. På 
landsmøtet tidlig i mai vedtok MDG 
å bli en pådriver for en ny EU-debatt. 
Venstre har snudd fra nei til ja til EU 
for ikke så lenge siden. Høyre vil innta 
en ledende rolle i en ny norsk EU-de-
batt, vedtok partiets landsmøte før pås-
ke. Dersom SV skulle snu i spørsmålet 
om EU-medlemskap vil det ha vesent-
lig mer betydning for debatten enn at 
Venstre snudde, at MDG blir EU-posi-
tiv eller at Høyre ønsker ny EU-debatt. 
 I EU-kampen 1990–1994 var 
nei-sidens sikkerhetspolitiske alter-
nativ KSSE, som i 1995 endret navn 
til Organisasjonen for sikkerhet og 
samarbeid i Europa (OSSE). I dag er 
OSSE en organisasjon bestående av 57 
medlemsland i Europa (samt USA og 
Canada), og omtales som «en møteplass 
for alle land som dekker øverste del av 
den nordlige halvkule – fra Vancouver 
til Vladivostok». OSSE jobber med 
sikkerhetspolitikk, tillitsskapende 
tiltak, konfliktavverging, krisehjelp, 
menneskerettigheter, samt økonomisk, 
teknisk og økologisk samarbeid. Det er 
en overdrivelse å si at OSSE har styrket 
seg som sikkerhetspolitisk alternativ 
siden 1994, slik jeg ser det. Mange – 
sannsynligvis gradvis flere – vil si at 
det er NATO og EU som vil være ga-
rantist for Norges sikkerhet. Det er opp 
til den organiserte nei-siden å møte 
dette med holdbare argumenter. Det 
blir en interessant diskusjon.  
 Sverige og Finland går nå inn i 
Nato, og det synes som om tradisjonell 
Nato-motstand har trange kår her til 
lands for tiden. Inntil videre raser kri-
gen i Ukraina. Ifølge FN (Office of the 
UN High Commissioner for Human 
Rights, OHCHR) var per 3. juni totalt 
4 183 sivile drept og 5 014 såret. Innen 
denne artikkelen er på trykk i Stand-
punkt er tallet trolig passert 10 000 
sivile drepte og/eller sårede. I tillegg 
kommer enorme lidelser, millioner på 
flukt, ødelagt infrastruktur og byer i 
ruiner. Europa er i krig. Jeg tror det vil 
endre debatten om norsk medlemskap 
i EU. Tiden vil vise hva resultatet blir. 
Jeg tror det kan bli utfordrende og 
spennende for nei-siden.  
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Vi skal vera klare 
Ting tyder på at «Den 
store EU-kampen» 
ikkje kjem no likevel, 
av di den tunge jasida 
med Ap, H og NHO 
ikkje trur dei kan vinna 
– enno. Men Nei til EU 
må rusta seg for ein 
meir intensiv EU-de-
batt.  

For kva er det som stoppar dei? 
Framleis solid neifleirtal på 
målingane, særskilt mellom 
ungdom, og ei sterk, organisert 

neiside. Vi skal vera klare til å møta ein 
offensiv argumentasjon frå motstanda-
rane våre. 
 Difor skal vi sørgja for å halda Nei til 
EU ved like som ei organiserande kraft 
for fleirtalet som seier nei til norsk 
medlemskap i EU. Det er lenge sidan 
vi har vore i kamp og testa styrken i 
organisasjonen vår, sjølv om både Acer-
kamp og andre mindre trefningar har 
skjerpa oss.  

Rådsmøtet i november i fjor vedtok 
hovudsakene for 2022 og sa mellom 
anna: 
 «En sterk organisasjon er en av Nei 
til EUs største styrker i kampen mot 
EU og EØS. Organisasjonsbygging er 
helt avgjørende for å nå våre politiske 
målsettinger. I dette ligger organisa-
sjonsutvikling både som skoleringstil-
bud og aktivitetstilbud. Organisasjons-
bygging og organisasjonsutvikling må 
skje i samarbeid mellom administra-
sjon, fylkeslag og lokallagene.» 
 Og sidan har vi snakka mykje om 
«fornying». Fornying er ikkje anna enn 
god, gamaldags organisasjonsbygging. 
Vi skal verva medlemer, og vi skal 
spørja dei om dei vil vera aktive eller 
om dei kan henda vil ta eit verv i fylkes- 
eller lokallaget. Om vi ikkje rekrutterer 
nye tillitsvalde, klarar vi ikkje byggja 
Nei til EU vidare. Og om du som les, 
har tenkt litt på at det ville vore fint å 
diskutera EU-sak og vera med på arbei-
det i laget ditt, ja da skal du kontakta 
fylkesleiar, lokallagsleiar eller val-
nemnda og spørja om kva som skjer og 
korleis du kan vera aktiv. Nei til EU er 
ikkje skummelt, men skal vera gøy og 
utviklande. Og tykkjer du Nei til EU ser 
litt traust ut? Då kan du ta med deg ein 
eller fleire vener eller kameratar, og så 
gjer de litt furore. Alle organisasjonar 
har godt av nye tankar, og dei kjem ofte 

utanfrå og når vi bryner oss på kvar-
andre. Laget kan tilby deg skulering 
om EU og EØS, og kan henda er det eit 
utval for nett det du brenn for?  

Nei til EU er ein tverrpolitisk organi-
sasjon, og vi stør oss tungt på allianse-
partnerane våre. Ekte politisk breidd 
oppnår vi ved å arbeida politisk saman 
og rekruttera frå kvarandre. Fagrørsla 
og bondeorganisasjonane har alltid 
vore viktige, saman med neipartia, 
fiskarane, miljørørsla, solidaritetsorga-
nisasjonane, kvinneorganisasjonane og 
mange andre.  
 Nokon trur vi vert ein brei organisa-
sjon ved å samarbeida med dei ytst til 
høgre og dei andre ytst til venstre. Då 

vert vi få, sære og lite slagkraftige. Eit 
slikt Nei til EU vil aldri kunne vinna 
nokon EU-kamp. Av og til må vi tenkja 
oss om både éin og fem gonger før vi 
rir kjepphestane våre. Er denne saka så 
viktig, eller kan vi tygla nett den hesten 
for å halda på ein samla, brei og sterk 
organisasjon? Nei til EU er for «folk 
flest», og folk flest seier nei til EU av 
di dei i likskap med oss vil kjempa for 
folkestyret, miljøet og solidariteten. 
For samhalds-Noreg. 
 Organisasjonsarbeid er politisk 
arbeid. Alt heng saman med alt, sa ein 
person ein gong. Og dét hadde Gro rett 
i. Utan ein sterk, samla organisasjon 
eller utan ein klar politisk analyse, ar-
beider vi forgjeves. Politikken må nå ut, 
og han vert skapt i samhandling med 
både dei vi er samde med og dei vi ikkje 
er samde med. 

24. og 25. september skal vi feira! 
Vi skal feira sigeren i 1972-røystinga, 
og vi skal feira neialliansen som sigra. 
Men aller viktigast: Vi skal visa fram 
den neialliansen og politikken som òg 
kan vinna neste store EU-kamp. Jasida 
har rett i éin ting; ungdomen fortener å 
oppleva eit nei til EU-medlemskap dei 
òg. Kom til Oslo på jubileumskonferan-
sen, og kom som du er!  

AV KJELL 
ARNESTAD
Generalsekretær i 
Nei til EU

Nei til EU er for «folk flest», 
og folk flest seier nei til EU 
av di dei i likskap med oss 
vil kjempa for folkestyret, 
miljøet og solidariteten.  
KJELL ARNESTAD
Standpunkt 2-2022

Må bli klare 
for debatt. Nei 
til EU må vere 
klare til å møte 
offensiv argu-
mentasjon frå 
motstandarane 
våre. Biletet viser 
Arendals uka 
2021.  foto: sin-
dre humberset
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Kalender
Les mer om 
aktivitetene her: 
neitileu.no/aktivitet

Juni
21.6. Arendal  
Aust-Agder Nei til EU 
innkaller til årsmøte.  
Alle medlemer i 
Aust-Agder Nei til 
EU, og Ungdom mot 
EU kan delta på 
årsmøtet med tale, 
forslags,og røyste-
rett. Me får vitjing av 
ein sentral person i 
organisasjonen vår 
som vil orientere om 
saker som det vert 
arbeidd med.

August 
15.–19.8. Arendal 
Nei til EU står på 
stand gjennom hele 
Arendalsuka.  

15.8. Arendal 
Nei til EUs åpne 
møte under Arendal-
suka.  

26.–27.8. Oslo 
Møte i Nei til EUs 
styre.  

September 
2.9. Oslo 
Fylkesledersamling i 
Nei til EU.  

Oktober 
21.–22.10. Oslo 
Møte i Nei til EUs 
styre.  

November 
11.–13.11. 
Gardermoen 
Nei til EUs landsmø-
te 2022. 

26.11. Oslo 
Nei til EUs kvinne-
konferanse 2022 
skal være 26. no-
vember i Røde kors 
konferansesenter i 
Oslo, i lokalet ‘Nøy-
tralitet’. Hovedtema: 
Kvinnestemmer, 
kvinner stemmer, 
kvinner bestemmer!
Det blir innledninger 
om Kvinner i LO og 
på LO-kongressen. 
Kvinnenes rolle i den 
danske Folkebe-
vægelens 50- årige 
historie. EU og 
likestilling. Kvinner 
på flukt. Kvinner i 
fredsarbeid og Kvin-
ner med minoritets-
bakgrunn i EU.

Les Stand-
punkt før 
alle andre!

 ȕ No kan du spare 
miljøet medan du 
les Standpunkt. Nei 
til EU tilbyr Stand-
punkt, Vett og andre 
publikasjonar som 
elektroniske abon-
nement. 

 ȕ 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

 ȕ Vil du registrere 
deg som e-avisabon-
nent? Send ei mel-
ding til: medlem@
neitileu.no

Standpunkt
2–2022 neitileu.no
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Bli 
medlem 

i Nei til EU!
Send følgende SMS-
melding NEITILEU 
<DITT NAVN OG 

EPOSTADRESSE> 
til 2090 

– Nei til EU må bli 
klare til intensiv 
EU-debatt igjen
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• Ja-siden mener klimaet og krigen i Ukraina krever en ny 
medlemskapsdebatt i Norge. Blant vanlige folk og ungdommen er 
situasjonen en annen. Bare en av fem ungdommer vil inn i EU. 
• En ny folkeavstemning er ikke nært forestående, men Nei til EU må likevel 
bli klare til å føre en mer intensiv EU-debatt igjen. Våre hovedargumenter 
holder fortsatt. De er Nei til EU, ja til folkestyre, solidaritet og miljø!   
Side 2, 8–9, 18–20.

Bli medlem 
i Nei til EU!

 ȕ Send følgende 
SMS-melding NEI-
TILEU <DITT NAVN 
OG EPOSTADRES-
SE> til 2090 (200,–)

Nei til EU med 
lederskifte 
Leder Roy Pedersen 
i Nei til EU har bedt 
om avløsning. Valg-
komiteen, ledet av 
Heming Olaussen, har 
nå oppgaven med å få 
på plass ny leder, som 
skal velges på organi-
sasjonens landsmøte i 
november. 

–I Pedersens ledertid har vi 
sett at EØS-spørsmålet 
har kommet stadig høyere 
på dagsorden, ikke minst i 

fagbevegelsen, sier Olaussen, som selv 
var leder i Nei til EU fra 2004 til 2014. 
 Spørsmål som skyhøye strømpriser 
og EUs energibyrå ACER står sentralt, 
og Nei til EU har vunnet en stor seier 
da vi fikk medhold fra Høyesterett i at 
organisasjonen har rett til å føre en sak 
mot staten om hvorvidt ACER-tilslut-

ning er i pakt med Grunnloven. Det er 
samlet inn rundt 1,5 millioner kroner 
fra organisasjoner og enkeltpersoner 
til å føre denne rettssaken. 
 Regjeringa har nå nedsatt et utvalg 
som skal gjennomgå erfaringene med 
EØS-avtalen. Nei til EU har en klar in-
tensjon om å følge dette arbeidet tett og 
få fram den kunnskap og informasjon 
som trengs. 
 – Det etterlyses fra ulike hold en 
fornyet EU-debatt, og Nei til EU tar 
mål av seg å være en sentral premiss-
leverandør i en slik debatt om Norges 
forhold til EU, sjøl om medlemskaps-
søknad ikke står på den politiske dags-
orden.  
 – Nei til EU er en stor, tverrpolitisk 
organisasjon, med nær 20.000 med-
lemmer, og betydelige oppgaver i norsk 
politikk. Pedersen, som er 70 år i 2022, 
velger sjøl å gi seg fordi han ser at det 
trengs en ledelse som har tilstrekkelig 
med tid og krefter til å stå i spissen for 
en organisasjon som Nei til EU i den 
krevende tida vi går inn i, avslutter 
Olaussen. 

Lederskifte. 
Roy Pedersen 
går av som Nei 
til EU-leder etter 
to år. Bildet er 
fra landsmøtet 
i 2020.   foto: 
eivind formoe

AV SINDRE 
HUMBERSET
sindre.humberset@
neitileu.no 

Heming 
Olaussen. 
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Medlemene – den 
viktigaste ressursen vår 
Me har som mål å koma 

over 20 000 medlemer 
før året er omme. Då er 
ein iherdig innsats frå oss 

som alt er medlemer viktig.  
 På fylkesleiarsamlinga 6. mai tok 
eg til orde for større innsats frå fylka 
og dei tillitsvalde der. Dette gjorde eg 
ikkje for å påføra nokon dårleg samvit 
for at dei kanskje ikkje likar å driva 
med ververinging, men for å oppmun-
tra og oppmoda til innsats.  
 Det kan vera mykje i liva våre som 
me ikkje alltid går til glede med. Ting 
me gruar oss for, saker me trur vert 
umogleg å handtera og aktivitetar me 
aldri har prøvd tidlegare. Av og til kan 
det vera lurt å i gå inn i slike situasjo-
nar, andre gonger ikkje.  
 Verving per telefon kan vera kjem-
pegøy for nokre, ei pest og ei plaga for 
andre. Eg vil likevel oppmoda tillits-
valde til å prøva. Og viser det seg å vera 
like umogeleg som me tenkte på føre-
hand, ja, så kan me lata vera og satsa på 
at andre meistrar det betre.  
 Og me kan via Hypersys, medlems-
registeret vårt, oppmoda medlemene 
våre til å ta del i vervearbeidet. Det er 
berre eit spørsmål, og sjansen for å få 

eit ja er like stor som risikoen for eit 
nei.  
 Så kan me sjølvsagt hyra inn ein 
profesjonell vervar, og dei fylka som 
ønskjer det vil og måtta ta kostnaden 
med dette. Det er det greie med den 
saka.  
 Det som ikkje er så greitt, er at det 
er ein utanforståande som ringjer, 
ein som er ukjent for organisasjonen 
og for dei me ringjer til. Så kan det 
innvendast at slik vil det og vera mange 
gonger om det er eigen tillitsvalde som 
ringjer. Ja – det er ikkje urett å hevda 
det. Eg trur likevel at det å få ein tele-
fon frå medlemer i lokallaget, i fylkes-
styret, ein person som alt er medlem, 
vil opplevast meir nært og kjekt. Og det 
er eit unikt høve for oss som tillitsval-
de å både presentera oss og visa at me 
ønskjer kontakt med medlemene våre.  
 Igjen – dette er ei oppmoding, og eg 
håpar den vert positivt motteken av 
mange.  
 Lat oss saman prøva å nå det magis-
ke talet: 20 000 medlemer når me kjem 
til årsskiftet. 
 Lukke til! Og ta gjerne kontakt med 
meg om du har spørsmål eller kom-
mentarar til det eg skriv!

AV TORIL 
MONGSTAD
Fylkesleiar i 
Hordaland Nei til EU 

EU gir dyr strøm i Norge Klimapolitikk 
forankret i folket 
• Gjennom EØS-avtalen, EUs 
kvotesystem og klimaavtalen 
med EU har norsk miljøpolitikk 
blitt tilpasset EU. I stedet for 
å stille klare og planmessige 
krav til mål og kutt, og innføre 
strengere miljøkrav, venter vi 
på felles tiltak. 

Hvem styrer 
strømmen? 

Vervekampanjen hadde som 
budskap: «EU gir dyr strøm i 
Norge. Bli medlem! Hvordan 
komme ut av EUs energifel-

le? Nei til EU tar kampen for kontrol-
len over strømmen, for folkestyre og 
klima.» 
 Takket være støtte fra medlemmer 
og aktivister har Nei til EU siden 2017 
ført en omfattende kampanje mot 
ACER og EUs energiunion. Utrednin-
gene vi har gjort viser hvordan ACER 
bidrar til høyere strømpriser og at 
avståelsen av suverenitet til EU er i 
strid med Grunnloven. Vi har gått til 
rettssak mot staten, og vi er innstilt 
på å føre saken helt til Høyesterett om 
nødvendig. 

Nei til EU viser motstanden gjennom 
folkeopplysning, debatt i media og ved 
å demonstrere over hele landet.  
 Dette arbeidet er grunnlaget for at 
vi ber EU- og EØS-motstandere om å 
bli medlem for å støtte vårt arbeid.  

• Strømpriskrisa rammer 
vanlige folk, industri og land-
bruk. Nei til EU sier nei til å la 
EU-markedet og energibyrået 
ACER styre strømflyten til og 
fra Norge. 
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TIPS OSS! 
Standpunkt-redak-
sjonen blir alltid glad 
for tips fra leserne. 
E-post: stand-
punkt@neitileu.no 
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Annonser og istikk: 
Ta kontakt for pris 
og informasjon. 
Budskapet i annon-
ser og innstikk står 
for annonsørens 
regning og trenger 
ikke være sammen-
fallende med Nei til 
EUs syn.

Bli medlem
Medlemskap i Nei 
til EU koster 200 kr 
første året. Meld deg 
inn her: neitileu.no/
bli-medlem

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

VARME ORD & 
STIKK I SIDA
Standpunkt vil i det-
te nummeret dele ut 
Varme ord og Stikk i 
sida til:

Varme ord  
Går til Gerd-Liv Valla 
for klart krav om 
politisk kontroll med 
strømmen og viktig 
arbeid som medlem 
av Alternativ energi-
kommisjon.

Stikk i siden 
Går til EU-kommisjo-
nen, ved kommi-
sjonspresident Ur-
sula von der Leyen, 
som vil redusere 
holdbarhetsdatoen 
på norske egg, selv 
om vi – i motsetning 
til mange EU-land 
– ikke sliter med 
salmonella i eggene. 
EUs forslag gir 
mer matsvinn, mer 
transport og truer 
eggproduksjonen i 
distrikts-Norge.

Hva koster 
det å bli 
medlem? 

 ȕ Hovedmedlem-
skap koster 200 kr 
første året, deretter 
435 kroner per år.  

 ȕ Husstandsmed-
lemskap koster 
150 kr første året, 
og deretter 260 kr 
per år. Husstands-
medlemskap er for 
medlem nummer to 
i husstanden, og det 
sendes ikke papir-
post til husstands-
medlemmer.  

 ȕ Medlemskap i 
Ungdom mot EU 
koster 50 kr.  
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Folkestyre, ikke 
EU-styre 
• Nei til EU jobber for et sam-
funn der vi er solidariske og der 
vi i fellesskap bestemmer. Vi 
krever folkestyre! 

673 nye 
medlemmer 
hittil i år 
Siden nyttår har Nei til EU fått 

nær 700 nye medlemmer, og i 
løpet av vervekampanjeukene i 
april ble det registrert 200 nye 

medlemmer. 
 De to siste ukene i april gjennomfør-
te Nei til EU en kampanje med temaet 
kontroll over strømmen, for folkestyre 
og klima. Kampanjen, sammen med 
at Venstre og Høyre har gått ut og sig-
nalisert at de ønsker en ny EU-debatt, 
resulterte i at vi fikk så mye som 200 
nye medlemmer bare i løpet av to uker.  

Mange nye medlemmer  
Nei til EU har hatt en jevn strøm av nye 
medlemmer siden nyttår, godt hjelpt av 
den politiske utviklingen.  
 – Folk er med rette forbannet over 
de skyhøye strømprisene, og velger å 
bidra i Nei til EUs kamp for å få politisk 
kontroll over kraften og å komme oss 
ut av ACER og EUs energiunion. 
 – Kampanjeukene er over for denne 
gangen, men det betyr ikke at det er 

slutt på vårt arbeid. Vi må fortsette 
vervearbeidet, synliggjøre organisasjo-
nen og drive aktivt informasjonsarbeid 
gjennom hele året, sier Karl-Sverre 
Holdal, som er verveansvarlig i Nei til 
EU. 
 – Folk blir medlem fordi de ser at det 
arbeidet vi gjør er viktig for hverdagen 
deres. Derfor er det viktig at vi fortset-
ter arbeidet vi gjør. Vi er alt i gang med 
å planlegge flere aktiviteter og vervin-
ger utover sommer og høsten, avslutter 
Holdal. 

Ny vervekampanje til høsten
Selv om tallet på EU- og EØS-motstan-
dere som har meldt seg inn i Nei til EU 
så langt i år er høyt, så trenger vi langt 
flere om vi skal nå målet om 20 000 
medlemmer før året er omme. Vi gjen-
nomfører derfor en ny vervekampanje 
til høsten. Kampen for kontrollen over 
strømmen, for folkestyre og klima vil 
være tema for også den kampanjen.



Topp 5
Fem problematiske 
EU- og EØS-saker.

1 EUs egge-
røre

EU vil tvinge Norge 
til å hive gode og 
salmonellafrie egg. 
Det gir mer matsvinn 
og truer den norske 
eggproduksjonen. 
EU-kommisjonen 
skal bestemme 
reglene i høst.
[Ny på listen]

2 EUs minste-
lønns-

direktiv   
Minstelønnsdirek-
tivet er nå slutt-
behandlet i EU. 
Direktivet vil true det 
nordiske kollektive 
avtalesystemet.  
[Opp fra femteplass]   

3 EUs energi-
pakker

Høye strømpriser 
importert fra EUs 
energiunion har 
satt fart i debatten 
om ACER. Det er 
påkrevd å ta tilbake 
politisk kontroll med 
strømmen. Vetoret-
ten må brukes mot 
EUs energipakke 4.
[Ned fra førsteplass]

4 ACER-søks-
målet

ACER-saken er 
anket videre til 
lagmannsretten, og 
saken starter 31. 
oktober. Dette kan 
bli en ny omdreining 
i kampen mot EUs 
makt over norsk 
energisektor. Støt-
ten til innsamlingen 
for søksmålet er 
overveldende.
[Ned fra andreplass]

5 EUs fjerde 
jernbane-

pakke
EUs fjerde jernba-
nepakke pålegger 
anbudskonkurranse 
og vi mister nasjonal 
kontroll. Når vil 
regjeringen innfri 
løftene om varige 
unntak, som LO kre-
ver blir fulgt opp.
[Ned fra tredjeplass]

Neste 
Standpunkt
Frist for innlegg og 
andre innsendte 
bidrag til nummer 
3-2022 er 21. 
september 2022.

Adressefelt

Ny grafisk profil 
for Nei til EU 

både gjennom vårt EØS-medlemskap 
og andre avtaler. Vi har mye historie, 
sitter på en mengde kunnskap og er 
viktig for EU-debatten i Norge.  

Viser fram verdiene våre
Våre viktigste verdier er frihet, rett-
ferdighet, internasjonal solidaritet, 
respekt for folkestyret og miljøvern. 
 Logoen vår er det viktigste elemen-
tet i profilen og vårt ansikt utad. Den 
skal alltid være synlig i vår kommuni-
kasjon slik at ingen er i tvil om hvem 
som er avsender. Logoen er bygd opp av 
en rød sirkel, slik den tradisjonelt har 
vært. Dette gjør at den fungerer godt 
som et jakkemerke eller button. Logoen 
kan også blåses opp i størrelse og dekke 
store flater. Navnetrekket er plassert 
rundt i sirkelen som et sammenheng-
ende mønster. Organisasjonsnavnet 
er plassert i venstre hjørne, mens våre 
viktigste nøkkelord er plassert videre 
rundt i sirkelen. Sammen danner det et 
sammenhengende mønster som også er 
mulig å ta i bruk som dekor. 

I april tok Nei til EU i 
bruk en ny logo og en 
ny grafisk profil.  

Profilen er utarbeidet av Von 
kommunikasjon, og vi gleder 
oss til å vise fram en ny side 
av Nei til EU. Nei til EU er til 

stede over hele landet. Vi har en aktiv 
organisasjon i alle landets fylker, og 
mange lokallag. Det er derfor viktig 
at vi har en visuell profil som vekker 
gjenkjennelse hvor enn vi er, og det 
skal være lett for våre medlemmer å 
representere organisasjonen. Gjennom 
profilen ønsker vi å legge vekt på vårt 
arbeid for folkestyre, miljø og solida-
ritet. Det er også viktig at vi viser fram 
at vi er en organisasjon med mange 
medlemmer og stort engasjement. 
 Nei til EU er en grasrotorganisasjon 
med rundt 20 000 registrerte med-
lemmer. Vi kjemper mot at Norge skal 
bli medlem av EU, og for å forhindre 
at norske lover og regler tilpasses EU, 

AV SINDRE 
HUMBERSET
sindre.humberset@
neitileu.no 


