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LEDER 

Grunnloven står støtt!
Så sto vi han av enda en gang. Nei 

til EU har enda en gang bidratt 
til Stortinget har avvist å gjøre 
det enklere å underordne seg 

overnasjonal myndighet. Stortinget 
avviste Ap-politikernes representant-
forslag nå i mai.

Marianne Aasen, Svein Roald Hansen 
og Else-May Botten ønsket å endre 
paragraf 115 (tidligere paragraf 93) slik 
at samtykke til suverenitetsoverføring 
kan gis med 2/3 flertall – og ikke 3/4 
som i dag. Altså gjøre det slik at Stor-
tinget lettere kan melde Norge inn i EU 
eller for eksempel underlegge oss EUs 
finanstilsyn. Forslaget bryter med de 
etablerte spillereglene i EU-saken
 Ikke alle liker brøkregning, men 
ved hjelp av et kakediagram kan alle se 
at det trengs flere stortingsrepresen-
tanter for å oppnå 3/4 enn det trengs 
med 2/3. Nei til EU mener selvsagt at 
det fortsatt skal kreves så mange for 
å endre grunnloven på dette punktet. 
Dette var fjerde gang et slikt forslag 
er stemt over i Stortinget. Tilsvarende 
endringsforslag er avvist i juni 2004, 
januar 2008 og februar 2012. 

For to år siden hadde Nei til EUs en 
landsomfattende jubileumsstafett for 
folkestyre og nasjonal suverenitet. Vi 
feiret at Nei til EU var 20 år, men like 
viktig var det å feire Grunnlovens 200 
årsjubileum. Grunnloven er mye mer 
enn paragrafer, den er grunnlag for vår 
poliske virkelighet i Norge. Eidsvolls-
mennene var framsynte da de vedtok 
en paragraf 1 i Grunnloven som sa og 
sier at Norge er et fritt, selvstendig, 
udelelig og uavhendelig rike.
 I februar fikk Nei til EU tilsendt 
grunnlovsfrimerker fra 2014 for 91 kro-
ner og en avisartikkel om den nyvalgte 
lederen i Telemark Nei til EU. Innsen-
deren var fornøyd med ung, lovende 
fylkesleder, og skrev at grunnlovsfri-
merkenes hensikt var å bruke dem om 
noen trengte påminning om Grunnlo-
vens verdi.
 De tre stortingsrepresentantene fra 
Ap burde fått hvert sitt brev med slike 
frimerker på, som en påminning om 
Grunnlovens verdi. Grunnlovens verdi 
forsto heldigvis kontroll- og konstitu-
sjonskomiteen som avviste forslaget 
mot Høyres ene stemme, da de avga sin 
innstilling. Hurra for en klok komite!
 Kristelig Folkeparti, Senterparti-
et, SV og Venstre har tidligere avvist 
tilsvarende endringsforslag og sto 
støtt enda en gang. Det gjorde også 
Fremskrittspartiet denne gang, og 

stortingsrepresentant Helge Thorheim 
uttalte til Dagsavisen: «Vi har allerede 
to modeller for suverenitetsoverføring. 
Enten å ta opp forslag om dette, og det 
krever tre fjerdedels flertall. Alterna-
tiv to er å gå via grunnlovsforslag der 
forslaget må ligge over valg til neste 
storting, og da kreves to tredjedels 
flertall. Vi trenger ikke enda en modell 
for suverenitetsavståelsen.»
 Arbeiderpartiets Martin Kolberg, 
som leder kontroll- og konstitusjonko-
miteen, uttalte til Nationen at Grunn-
loven allerede «dekkjer alle behov kva 
gjeld suverenitetsavståing» og sa «Det 
er ikkje nødvendig med endringar». 
Aps medlemmer ble fristilt.

Før stortingsvalget i 2013 gjennom-
førte Nei til EU en undersøkelse blant 
partienes kandidater, for å avkla-
re standpunkter til viktige EU- og 
EØS-spørsmål, deriblant standpunkt 
til den foreslåtte grunnlovsendringen. 
Nei til EUs kandidatundersøkelse 
viste at det burde bli flertall mot 
forslaget, men vi tok ingen 
ting for gitt og utfordret 
fylkeslagene våre til å 
sikre at stortings-
representantene 
fortsatt sto på 

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

Tegning: Pål Hansen, 
alias UKRUT.no

sitt standpunkt. Vi fikk gode svar og 
viktige innspill fra flere fylkeslag.
 For to år siden feiret vi 200-årsjubi-
leet for Grunnloven, og hver 17. mai 
feirer vi den med flagg og taler med 
budskap om folkestyre og nasjonal su-
verenitet. Umistelige verdier, forankra 
i Grunnloven, og med Stortinget som 
sin fremste forsvarer. Det kan kjennes 
litt usikkert ut innimellom, med stor-
tingsflertallet som hele tiden har vært 
for norsk EU-medlemskap. 
 Heldigvis var heller ikke stortings-
representantene i 2016 villige til å tukle 
med Grunnlovens paragraf 115 for å 
gjøre det enklere å miste suverenitet, 
og nå satser jeg på at denne saken er 
endelig parkert! Sammen med dere 
medlemmer vil jeg fortsette å jobbe for 
å avvise forslag som tømmer Norge for 
folkestyre og nasjonalt sjølstyre.

«Redningsselskapet Nei til EU.»
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KOMMENTAR

sjette største eksportmarked etter 
USA, Russland (før sanksjonene), Kina, 
Sveits og Tyrkia. Vi importerer for 
300–400 milliarder kroner i året fra 
EU.
 Olje og gass er de viktigste eksport-
varene våre. Ingen i EU vil i stedet for 
å kjøpe norsk, kjøpe mer olje og gass 
fra Russland hvis de kan unngå det. 
Påstanden om at vi trenger EØS for å 
få solgt varene til EU-land, er derfor et 
skremsel uten grunnlag i virkeligheten.
 I tillegg er EU også ideologisk til-
henger av en verden med frihandel av 
industrivarer. Det er derfor EU stadig 
inngår nye frihandelsavtaler med land 
i alle verdensdeler. Hvorfor skulle 
akkurat Norge være unntaket?

Hvis det virkelig var sånn at vi trengte 
EØS-avtalen for «å få solgt varene våre 
i EU-land», skulle en tro at eksporten 
vår til EU økte særlig sterkt etter at 
EØS-avtalen trådte i kraft i 1994.
 Men slik er det ikke. Det var tvert 

Den største EØS-bløffen
Må vi la norske lover vike 

for EU-lover for å få solgt 
varene våre i EU? Det rår 
en nærmest uutryddelig 

forestilling om at vi trenger EØS-avta-
len for å komme inn på EU-markedet 
med varene våre. Men hvorfor får da 
land i alle verdensdeler inngå frihan-
delsavtaler med EU uten at avtalene 
forplikter dem til å endre deler av 
lovverket sitt – slik vi må i EØS?
 Sør-Korea har for eksempel nylig 
inngått en frihandelsavtale med EU 
som fjerner så godt som all toll på 
industrivarer uten at det har påført 
landet noe som likner våre EØS-for-
pliktelser.

Vår egen EØS-avtale innebærer som 
kjent at Norge underkaster seg hele 
EUs regelverk for det såkalte «indre 
markedet», regelverket på markedene 
for varer, tjenester, kapital og arbeids-
kraft, for den frie etableringsretten og 
for konkurranselovgivningen. 
 Norge hadde fra 1973 en frihandels-
avtale med EU. Tollsatsene mellom 
Norge og EU ble trappa ned til null i 
løpet av en kort overgangsperiode. 
 Næringsmiddelindustrien var det 
eneste unntaket. Det har vært toll på 
bearbeidede landbruksvarer (etter 
norsk ønske) og på en del fiskeproduk-
ter (etter EUs ønske). Men på alle andre 
industriprodukter og på alle råvarer 
var det – før EØS – full tollfrihet og 
ingen kvotebegrensninger på handelen 
mellom Norge og EU.

Hvis vi sier opp EØS-avtalen, vil 
frihandelsavtalen fra 1973 automatisk 
gjelde slik den gjaldt fram til EØS-av-
talen trådte i kraft i januar 1994. Det 
fastslås i EØS-avtalens artikkel 120. 
Avtalen må naturligvis oppdateres 
på mange punkter, blant annet på 
grunn av alt som har skjedd i Verdens 
handels organisasjon, WTO.  
 Regelverket til WTO binder både 
Norge og EU. Det setter for eksempel 
forbud mot at medlemsstatene øker 
tollsatsene sine overfor andre med-
lemsland – eller mot at de begrenser 
importen på annen måte på ensidig 
basis. WTO-reglene hindrer derfor at 
EU kan innføre toll eller andre han-
delshindringer mot norsk eksport hvis 
EØS-avtalen skulle falle bort. 

Norge er nok et lite land sammenlik-
na med EU. Men som kjøpekraftig 
eksportmarked er vi ingen bagatell for 
EUs næringsliv. Norge er EUs femte 
største handelspartner, og unionens 

Norge er EUs femte 
største handelspart-
ner, og sjette største 
eksportmarked 
DAG SEIERSTAD
Standpunkt 3-2016

Norsk fisk i Madrid. Mantraet om at vi trenger EØS for å «få solgt varene våre til EU» er en hersketeknikk, skriver 
Dag Seierstad.  foto: norges sjømatråd  

AV DAG 
SEIERSTAD
Varamedlem til 
styret i Nei til EU 
standpunkt@
neitileu.no

imot i 1994 at eksporten til EU av tra-
disjonelle varer (utenom olje og gass) 
var på topp. Da utgjorde den 75 prosent 
av all norsk eksport. Nå er den andelen 
nede på rundt 60 prosent.
 Det var fram til 1994 at eksportan-
delen av tradisjonelle varer økte. Da 
hadde vi hatt en frihandelsavtale med 
EU fra 1973. 
 Brundtland-regjeringens stor-
tingsproposisjon som ga grønt lys for 
EØS-avtalen i 1992, var nøktern og 
presis på dette punktet. «EØS-avtalen 
skiller seg i liten grad fra den eksis-
terende frihandelsavtalen med EF når 
det gjelder markedsadgangen»  (St. 
prop nr. 100 (1991–92)). 

Mantraet om at vi trenger EØS for å «få 
solgt varene våre til EU» er en herske-
teknikk for å få oppmerksomheten bort 
fra at nesten all vår vareeksport til EU 
hadde samme tollfrihet under handels-
avtalen før 1994 som i EØS etter 1994. 
 Handel med EU vil vi ha også 
uten EØS. Men utafor EØS slipper vi 
EU-kravet om at enhver norsk lov må 
vike hvis den er i strid med EUs regel-
verk for det indre markedet. 
 Noe slikt krever ikke EU av noen 
andre land enn Norge, Island og Liech-
tenstein. Bortsett fra EU fins det fak-
tisk ikke noe land/område her i verden 
som krever at en handelspartner må 
endre lovverket sitt for å få solgt varene 
sine.
 Det er denne meningsløse og unød-
vendige underkastelsen under EU-lo-
ver som provoserer fram den grunnleg-
gende EØS-motstanden i Norge. 
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23. JUNI AVGJER BRITANE:

Folkestyre er den 
viktigaste saka
– Britane vil røyste 23. juni ut frå 
om dei meiner landet deira skal 
styrast av britiske politikarar eller av 
EU-kommisjonen, seier Kate Hoey, 
parlamentsmedlem for Labour.  

Kate Hoey var minister i regje-
ringa til Tony Blair og er den 
mest profilerte politikaren 
frå Labour på Leave-sida. 

Standpunkt snakka med ho i London i 
mai. 
 – Det viktigaste for meg er det 
demokratiske argumentet. Dette er 
ganske enkelt for folk. Vi kan snakke 
om økonomien til vi er blå i ansiktet, 
men den jamne brite vil røyste den 23. 
juni ut frå om dei instinktivt meiner 
landet deira skal styrast av britiske po-
litikarar, som dei kan kaste ut ved val, 
eller om dei vil at landet skal styrast av 
ein EU-kommisjon som ikkje er vald.  
 – Eg argumenterer ut frå eit ven-
stresideperspektiv, men demokratiar-
gumentet er like viktig uansett om ein 
kjem frå høgre- eller venstresida. 

 – Frå eit Labour-synspunkt og frå eit 
venstresidesynspunkt, er EU til berre 
fordel for dei multinasjonale selskapa. 
Dei har gått heilt bort frå det sosiale 
Europa, som overtydde mange av mine 
kollegaer for mange år sidan, seier ho. 
 – Måten EU har behandla det greske 
folket viser at EU ikkje er interesserte i 
arbeidsfolk i det heile. 

Ikkje uroa for handelen 
Kate Hoey er heller ikkje uroa for at 
britane ikkje skal kunne handle med 
EU-landa etter dei går ut av EU. 
 – Eg skjønar ikkje argumentet om 
handel. Handel blir ikkje gjort av 
politikarar. Det blir gjort av folk som 
ønskjer å handle med kvarandre.  
 – Eg ønskjer veldig sterkt å få 
kontroll over fiskeria våre igjen. Det 
er same argumentet på fiskeri som på 
landbruk, eigentleg. At vi må få tilbake 
kontrollen over landbruket og fiskeria. 
Bøndene er sjølvsagt uroa, men Stor-
britannia støtta landbruket også før vi 
vart EU-medlemer. 

– Eg ønskjer demokratiet tilbake 
Lord Stoddart of Swindon er nitti år 

AV SINDRE 
HUMBERSET
sindre.humberset@
neitileu.no

gammal og har vore leiar i organisa-
sjonen Campaign for an Independent 
Britain frå 1985 til 2007. Han har vore 
parlamentsmedlem for Labour, men 
er no ikkje medlem, og reknar seg som 
uavhengig Labour. 
 – Hovudgrunnen til å gå ut av EU 
er at vi då tek tilbake retten til å styre 
oss sjølv. Vi vil ikkje bli styrt av 27 
andre land og av byråkratiet i Brussel. 
Storbritannia har vore eit demokrati i 
veldig lang tid, og eg ønskjer berre å få 
demokratiet tilbake, seier Lord Stod-
dart til Standpunkt. 
 – Hovudsaka handlar om å styre seg 
sjølv. Det handlar eigentleg ikkje om 
økonomi. Det handlar ikkje om eksport 
eller import. Vi ville likevel klare oss 
mykje betre om vi var ute av EUs indre 
marknad, men hovudsaka er å få tilba-
ke retten til å styre oss sjølv, seier han. 

Lange demokratiske tradisjonar 
Lord Stoddart er oppteken av at Stor-
britannia har lange tradisjonar, som no 
blir undergravne av eit udemokratisk 
EU. 
 – Dei britiske institusjonane har 
vorte bygde opp gjennom hundrevis av 

1.

4.
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år og eksportert til alle andre. Eg for-
står rett og slett ikkje dei som ønskjer å 
gje sjølvstyre til andre, men som ikkje 
ønskjer det for seg sjølv. Det forundrar 
meg verkeleg. Eg forstår rett og slett 
ikkje korleis dei tenkjer. 
 – Om dette landet skal lukkast, så 
må vi lage våre eigne lover, gjennom 
eige parlament, gjennom eiga vald re-
gjering og gjennom dei institusjonane 
vi har bygd opp. Eg kan ikkje seie det 
tydelegare. Ikkje bry dykk om Bank of 
England sine åtvaringar. Dei tek alltid 
feil, og i alt. Vi må få tilbake kontroll 
over vårt eige land.
 – Storbritannia vil få tilbake den po-
sisjonen som minst 150 andre land har, 
at dei kan styre over seg sjølv. Og vi vil 
bruke den posisjonen til å ha gode og 
venskaplege relasjonar til andre land. 
Men i EU er nasjonalstaten eit hinder. 
Målet er å bli kvitt den og opprette ein 
stat som heiter Europa. 
 – Det er ein organisasjon som er 
dømt til å mislukkast. Om vi blir veran-
de, er vi dømt til å gå under med den. 
Og det er ein annan grunn til å gå ut, 
seier Lord Stoddart. 

Undervurderer folket 
Lord Stoddart seier han er for gammal 
til å delta så mykje i kampanjearbeidet 
sjølv, men er nøgd med kampanjen så 
langt. 
 – Eg meiner kampanjen går rime-
leg bra. Men vi er opp mot slike odds 
at folk blir i tvil om kva dei skal gjere, 
seier han. 
 – David Cameron lovde ei fri og rett-
vis folkerøysting, men har gjort alt for 
å hindre at det blir det. Det er ei skam 
for demokratiet. 
 – Han har også brukt skattebeta-
larane sine pengar og statsapparatet, 
som er betalt av skattebetalarane, på 
den eine sida i debatten. Det er nesten 
eit grunnlag for riksrett. Eg er så sint 
over dette. Det er ei skandale. 
 – Dette uroar meg veldig. Eg har 
hatt mi tid, men eg har barnebarn og 
oldebarn å uroe meg for. 
 Lord Stoddart seier at han ikkje veit 
korleis denne manipuleringa vil påver-
ke utfallet. 
 – Eliten undervurderer intelligen-
sen og kunnskapen til vanleg folk. Eg 
vonar folk blir like opprørte over dette 
som eg er, over at dei blir manipulerte 

– Eg forstår rett og slett ikkje dei 
som ønskjer å gje sjølvstyre til andre, 
men som ikkje ønskjer det for seg 
sjølv. Det forundrar meg verkeleg.
LORD STODDART OF SWINDON
Tidlegare leiar i Campaign for an Independent Britain 

av dei rike, av byråkratiet og regjerin-
ga. Eg vonar dei vil seie at dette vil vi 
ikkje ha. 
 – Vi må ha tru på demokratiet og på 
dei institusjonane som vi har bygd opp. 
Og vi vil ha det betre utanfor EU. 

Massivt internasjonalt press
Kate Hoey er samd i at britane blir ut-
sett for eit massivt press for å bli i EU. 
 – Eg er likevel ganske nøgd. Då 
Barack Obama kom til Storbritannia, 
var han tydelegare enn vi hadde venta i 
støtten for at britane skal bli i EU, men 
ifølgje meiningsmålingane hadde det 
liten effekt på veljarane, seier ho. 
 – Vi har fått høyre mykje propagan-
da om at unge folk ønskjer å bli i EU, 
men meiningsmålingane viser at dei 
unge ikkje er like positive til EU-med-
lemskapen som venta, seier ho. 
 – Der er mykje propaganda frå EU 
i skulane, og mange har ei førestilling 
om at vi får pengar frå EU. Vi må stadig 
minne folk på at det er våre eigne 
pengar vi får tilbake, seier ho. Stor-
britannia er netto bidragsytar til EU, 
slik at for kvart pund landet mottek frå 
EU-ordningane, må dei betale fleire 
inn. 
 – Regjeringa påstår at kvar familie 
blir 4300 pund fattigare om Storbritan-
nia går ut. Påstandane har vorte møtte 
med sterk kritikk, og folk trur ikkje på 
det. 
 – Men faren med det sterke presset 
er at folk til slutt skrur av og endar 
opp med å ikkje røyste. Eg trur likevel 
dei som støttar Brexit, har vil røyste i 
større grad enn EU-tilhengarane. Vi er 
langt meir motiverte. 

6.

5.

1. Vote Leave og 
Grassroots Out står 
på stand i Warwick. 
foto: derek ben-
nett
2. Vote Leave vart 
utpeikt til den offisi-
elle organisasjonen 
på Leave-sida. Der-
med kan dei bruke 
meir pengar enn dei 
andre organisasjo-
nane og deltek i dei 
offisielle debattane. 
foto: sindre hum-
berset
3. Kate Hoey heldt 
tale på eit folkemøte 
i regi av Campaign 
for an Independent 
Britain 14. mai. foto: 
sindre humberset
4. Kampanjemate-
riell frå Vote Leave, 
Save Britain’s Fish 
og Brexit: The movie 
på DVD. foto: helle 
hagenau
5.      Aktivister fra 
Vote Leave gjør seg 
klar til dagens hap-
pening i Stamford. 
foto: vote leave.
6. Lord Stoddart of 
Swindon. foto: sin-
dre humberset
7. Vote Leave infor-
merer velgerne om 
hvorfor Brexit er det 
beste for Storbri-
tannia. 
8. Kathrine Kleve-
land på besøk i Vote 
Leaves lokaler før 
BBC Newsnight-de-
batten 23. mai.   

7. 8.
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HANDEL OGSÅ UTAN EU:

– EU har 
stagnert, 
men verda 
er større 
– EU er ein stadig mindre del av 
verdsøkonomien. EU har stagnert. 
Så vi må sjå vidare, i retning av 
India og Kina, seier Paul Scully, 
partikollega av statsminister David 
Cameron. 

Paul Scully er parlaments-
medlem frå London-bydelen 
Sutton. Han har vore mot 
britisk EU-medlemskap i over 

tretti år. Standpunkt møtte parlamen-
tarikaren i valkrinskontoret i Sutton, i 
Sør-London.  
 – Der er i hovudsak fire grunnar til 
at Storbritannia bør gå ut av EU. Det 
er økonomi, handel, immigrasjon og 
suverenitet, seier Scully. 
 – EU er ein stadig mindre del av 
verdsøkonomien. EU har stagnert. Så 
vi må sjå vidare, i retning av India og 
Kina. Spesielt India vil bli mykje vikti-
gare framover. 

Ikkje redd for handelen med EU 
EU-tilhengarane skremmer med at bri-
tane vil miste tilgangen til EU-markna-
den om dei går ut. 
 – Det er ingenting som tyder på at 
EU vil forhalde seg til oss som om vi 
var ein tidlegare koloni. Dette er berre 
sunn fornuft. EU-leiarane vil forhalde 
seg til realiteten i situasjonen om vi går 
ut, seier Scully. 
 – EU-leiarane vil ikkje innrømme 
noko no, men 24. juni er eg viss på at 
alle moglegheiter er på bordet. 
 Parlamentsmedlemmen vil ikkje gå 
inn for ei spesiell avtaleløysing, men 
han har lite til overs for dei som rakkar 

ned på den norske og den sveitsiske 
modellen. 
 – Eg må le når EU-tilhengarane kri-
tiserer Noreg og Sveits. Eg må minne 
dei på at Noreg og Sveits er nummer 
ein og nummer to på lista over dei mest 
velståande landa i verda. Eg ville vere 
veldig nøgd om Storbritannia kom som 
nummer tre bak Noreg og Sveits, seier 
han. 
 – Vi må finne ei løysing for finans-
sektoren vår. Det er det som manglar 
i dei mange ulike modellane som har 
vore foreslått. Det at det er så mange 
modellar viser at det ikkje er ein modell 
som passar alle. Vi kan kombinere det 
beste frå den norske modellen, frå den 
sveitsiske modellen og andre avtalar, 
seier han. 

Resten av verda viktigare 
Paul Scully er meir oppteken av mog-
legheitene for handel med resten av 
verda, enn av kva avtale britane vi vil få 
med EU. 
 – Vi er den femte største økonomien 
i verda, vi er den fjerde største mili-
tærmakta, vi sit i tryggingsrådet i FN, 
vi snakkar næringslivsspråket, vi er i 

AV SINDRE 
HUMBERSET
sindre.humberset@
neitileu.no

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

15 år etter at Norge 
ble assosiert med-
lem 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.

Stormen om Storbritannia – 60 kr
To leave or not to lea-
ve. Det er spørsmålet 
når Storbritannia 
stemmer om EU-med-
lemskapet 23. juni. 
Nei til EUs skriftserie 
VETT 2-2016 under-
søker hva som er det 
sannsynlige utfallet i 
avstemningen, og hva 
et Brexit kan bety for 
den norske debatten 
om EØS. Redaktører: 

Morten Harper og Helle Hagenau. 48 s.

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. Tema for 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 tjenestehandel som EU, USA, 
Norge og tyve andre land forhandler om. 
Målet for TISA er full liberalisering av tje-
nester, der utenlandske selskaper får rett 
til å operere på det norske markedet på 
lik linje med nasjonale selskap. Nei til EUs 
skriftserie VETT 3-2015 er 48 s.

Fersk fakta og analyse
 ȕ På engelsk: The Free Trade Agree-

ment between the EU and Switzerland
 ȕ Mai: Jernbanepakke IV
 ȕ Mai: EUs finanstilsyn i EØS
 ȕ April: ESA eser ut
 ȕ April: EUs flyktningavtale med Tyrkia
 ȕ April: TTIP – ein «gratis» veg ut av EU 

si krise?
 ȕ Mars: Grunnlovens § 115 og EU-med-

lemskap
 ȕ Mars: Håndhevingsdirektivet

Løpeseddel: Vi tar kam-
pen mot TISA
Nei til EU krever: Gå ut av TISA-forhand-
lingene! Kombinert informasjonsfolder 
og verveløpeseddel. Perfekt til stand og 
møter.

Stormen om Storbritannia

neitileu.no

Nei til EUs skriftserie

vett
   Nr. 2  •  Juni 2016  •  Kr 60,-
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m' HWWH HU HQ HQHVW§HQGH VMDQVH WLO § JL GHP RNUDWLHW 
Y§UW Q\  HQHUJL  NXWWH E\ U§NUDWL  VSDUH §WWH P LOOLDUGHU 
SXQG L §UHW  NRQWUROOHUH JUHQVHQH Y§UH RJ LQQJ§ Q\ H 
KDQGHOVDYWDOHU P HG YHNVWº NRQRP LHU  VRP  L GDJ HU 
IRUEXGW }
Boris Johnson
Tidligere borgermester i London for De konservative
og frontfi gur for Vote Leave

m- HJ KDU DOGUL Iº OW P HJ V§ RSWLP LVWLVN IRU Y§UH 
VMDQVHU WLO § YLQQH IRONHDYVWHP QLQJHQ  9HG HW %UH[ LW 
NDQ YL KDQGOH RJ VDP DUEHLGH P HG DQGUH HXURSHLVNH 

VSHVLHOW WLO EORNN HQ DY 6DP YHOGHW ODQG L $VLD }
Kate Hoey
Parlamentsmedlem for det britiske Arbeiderpartiet
og grunnlegger av Labour Leave

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

neitileu.noneitileu.no

<DITT NAVN OG POSTADRESSE> ti l 2090 (200,-)

Bli 
medlem

Bli 
medlem

Nei til EUs vervekampanje 2016

Brexit: Hva det er – og hva det betyr
To leave or not to leave. Det er spørsmålet når Storbritannia stemmer om 
EU-medlemskapet. Brexit-forkjemperne – de som ønsker å forlate EU – 
argumenterer med nasjonalt selvstyre, økt internasjonal innfl ytelse og 
den økonomiske kostnaden ved medlemskapet. EU-tilhengerne advarer 
mot svekket handel, økonomisk nedgang og ustabilitet i Europa. Nei til 
EUs skriftserie VETT undersøker hva som er det sannsynlige utfallet i 
avstemningen, hvilke alternativer til EU britene har, og hva et Brexit kan bety 
for den norske debatten om EU og EØS. Redaktører for heftet er Nei til EUs 
utredningsleder Morten Harper og leder i internasjonalt utvalg Helle Hagenau.

Britenes folkeavstemning om 
EU og betydningen av Brexit

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

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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den rette tidssona. Vi har så mykje som 
talar for oss. 
 – Vi er berre eitt av tre land i EU 
som sel meir til land utanfor unionen, 
enn innanfor. Hellas og Malta er dei 
to andre. Det delvis på grunn av den 
endra verdsøkonomien, og delvis på 
grunn av historia vår. Vi har ei maritim 
historie, der vi handla med heile verda. 
 – Om vi går ut av EU vil vi ganske 
raskt auke samarbeidet med andre 
land. Vi har ypperleg samarbeid med 
Noreg i dag, og det vil berre bli betre. 
Om det er til fordel for Noreg også, 
enda betre. 

Får ikkje lage eigne handelsavtalar 
I dag har Storbritannia ikkje høve til å 
inngå handelsavtalar med land utanfor 
EU. Dette er ei stor ulempe for eit land 
som har mykje tettare band til dei tid-
legare koloniane sine enn med mange 
av EU-landa. Og i EU er det andre om-
syn som stoppar handelsavtalane. 
 – Ein av grunnane til at EU ikkje får 
til handelsavtalar med Australia er at 
italienske tomatdyrkarar ikkje vil ha 
ein slik avtale, fortel Scully. 
 – I EU er det så mange aktørar med 

Kontroll over eigne grenser 
– Når det gjeld immigrasjon, må vi ha 
kontroll over grensene. Far min var 
fødd i Burma, og eg er anglo-indisk, 
så eg har sett den gode sida av immi-
grasjonen, men vi må ha kontroll over 
immigrasjonen. Det må vi takle. Vi 
freistar å handtere det som parti og re-
gjering ved å få nettoinnvandringa ned 
til nokre titusen, ikkje fleire hundretu-
sen. Men vi får det ikkje til. 
 – Vi prøver å handtere immigrasjo-
nen med ei hand bunden på ryggen. Vi 
kan ikkje gjere noko med innvandringa 
frå EU, så då må vi «straffe» folk frå 
utsida av EU. Det er høgt kvalifisert ar-
beidskraft i India som må stille bakerst 
i køa bak folk frå EU. 
 – Rapporten frå Finansdepartemen-
tet var faktisk basert på at vi må bryte 
vår eigen politikk på innvandring. 
Ikkje berre i år, men kvart år til 2030. 
Det er ikkje plattforma eg gjekk til val 
på for eitt år sidan. 
 – Vårt mål er ikkje å stanse immi-
grasjonen, men å sikre at vi får inn folk 
med dei kvalifikasjonane som vi treng.

individuelle interesser som dreg i trå-
dane, så det blir ein svært byråkratisk, 
saktegåande og utdatert prosess. Eg 
har drive ei lita verksemd, og dei som 
har erfaring frå små verksemder veit at 
det er viktig å vere lett på foten. 

EUs «roaming»-argument
EU-tilhengarane hevdar at EU gjev 
britane billegare bruk av mobiltelefo-
nen på reiser i andre EU-land. Dette 
argumentet provoserer Paul Scully. 
 – Det blir ofte sagt at ingenting kan 
skje utan EU. Men dette er berre tull. 
Eg har to mobiltelefonar. Den eine må 
eg vente til neste år med å bruke i EU. 
Den andre kan eg bruke i EU i dag og 
betale det same som heime. Eg kan 
også bruke den på Island, i Hongkong, 
i USA, Australia, Israel og Indonesia og 
nokre andre land, seier han. 
 EUs regulering skal først tre i kraft 
i juni 2017, men allereie no har mange 
leverandørar kutta kostnadane. 
 – Det er eit resultat av ein fri 
marknad. Eg treng ikkje vente på at 
EU endrar regelverket. Om det er ein 
marknad for det, så vil det kome. 

Ser ut mot 
verda. Paul 
Scully er parla-
mentsmedlem for 
Det konservative 
partiet. Han ser 
store mogleg-
heiter for britisk 
handel med land 
utanfor EU om 
resultatet blir at 
Storbritannia går 
ut. På puben «The 
Cock and Bull» 
rett over vegen 
for valkrinskon-
toret i Sutton i 
Sør-London er 
han godt kjend. 
foto: sindre 
humberset 
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EIT ANNA EU, UANSETT RESULTAT 23. JUNI:

Brexit kan føre til 
eit heilt nytt EU
Uansett om britane går 
ut av EU eller blir, vil 
EU bli noko anna enn 
det er i dag, meiner 
parlamentsmedlem 
Paul Scully. 

Den konservative parlaments-
medlemen Paul Scully trur 
EU vil endre seg, uansett 
om Storbritannia går ut eller 

ikkje. 
 – Britisk utmelding kan påverke EU 
på to måtar, som står i sterk motsetnad 
til kvarandre. 
 – Anten vert EU enda sterkare in-
tegrert. Det kan vere gode grunnar til 
det. Den einaste måten eurosonen kan 
fungere på, er om landa vert tettare 
integrert, seier han. 
 – Eller så kan konsekvensen verte at 
folk vil ut, både i Sverige, i Frankrike, 
i Nederland og andre land. Dei kan då 
kome til å krevje folkerøystingar. Eg 
trur at om Storbritannia går ut, så blir 
det starten på ei fundamental endring 
for mange land, som vil føre til ein 
lausare union. 
 – Eg trur vi kan gå mot ein periode 
med EU versjon 2.0. Men om vi går ut 
av EU, vil det sjølvsagt vere opp til EU 
kva veg dei vel å gå vidare. 

EU forandrar seg uansett 
Scully meiner Brexit kan føre til tettare 
integrasjon. Men om britane vel å bli 
verande, meiner han det heilt sikkert 
vil føre til tettare integrasjon. 
 – David Cameron si reforhandling 
av medlemskapsvilkåra gav eit magert 
resultat, seier Scully 
 – Om vi vel å bli verande i EU, så veit 
EU-kommisjonen kva dei treng gjere 
for å klappe oss på hovudet og gjere oss 
nøgde. Det ville verkeleg vere tomme-
len opp for vidare integrasjon. 
 – Dette vil verkeleg vere farleg, og 
ein viktig grunn til at det EU vi då seier 
ja til, ikkje er det same EU som eksiste-
rer i dag. 
 – Det er veldig viktig å få fram at ei 
røyst for å bli i EU er ikkje det same 
som ei røyst for å ha det slik som i dag. 
EU er i endring. Tyskland har kome 
med eit dokument som skisserer vegen 

ikkje gjere det lenka til eit politisk pro-
sjekt. 

Reformsnakk 
Også Kate Hoey, parlamentsmedlem 
for Labour, meiner at EU vil rekne eit 
fleirtal for å bli i EU som eit klarsignal 
til meir integrasjon. 
 – Om vi blir verande, så vil ikkje fol-
kerøystinga påverke EU i noko særleg 
grad. EU vil halde fram i same retning 
som i dag, seier ho. 
 – EU-toppane vil snakke om reform, 
men det vil ikkje bli reelle endringar. 
 – Om vi går ut, så vil det vere ein 
katalysator, anten for reelle endringar 
i EU, eller så vil andre medlemsland 
også kreve folkerøystingar. Eg reknar 
med at Nederland vil stå i første rekke 
for å ha folkerøysting.

AV SINDRE 
HUMBERSET
sindre.humberset@
neitileu.no 

fram til ein EU-hær. Tyrkia, Albania, 
Serbia, Montenegro bankar på døra, 
seier han. 

Alle vil spå om framtida 
Paul Scully veit ikkje kva framtida vil 
bringe. 
 – Stadig fleire vil ha meir infor-
masjon og meir fakta. Men det er eit 
problem at det eksisterer veldig lite 
fakta. Vi snakkar om kva som vil skje 
om 30–40 år. Og vi veit ikkje kva som 
vil skje då. Vi kan kome med våre beste 
spådomar, men det er også det EU-til-
hengarane gjer. 
 Uansett korleis EU utviklar seg, vil 
Storbritannia samarbeide tett med 
EU-landa. 
 – Til sjuande og sist må vi samarbei-
de med alle landa, om miljø, tryggleik, 
handel. Alt dette vil vi, men vi treng 

Ute på gata. 
Aktivistar frå Vote 
Leave har ein 
hektisk kalender 
fram til folkerøys-
tingsdagen 23. 
juni. Over heile 
landet er det 
planlagt møte, 
stands og anna 
aktivitet. foto: 
vote leave
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PROJECT FEAR: 

Cameron: – Brexit 
kan føre til krig!
Dei britiske EU-tilhen-
garane si skremsels-
kampanje nådde eit 
nytt nivå då statsmi-
nister David Cameron 
åtvara om at Brexit kan 
føre til krig i Europa. 

Skremselskampanjen, som vert 
kalla Project Fear på inter-
nett, er så overdriven at den 
blir latterleggjort og utsett 

for sarkastiske parodiar. Likevel kan 
skremsla ha effekt. I mai sa den britiske 
statsministeren David  Cameron i ei 
tale at ei britisk utmelding av EU kan 
føre til krig i Europa. 
 Parlamentsmedlem Paul Scully er 
frå det konservative partiet. 
 – For nokre dagar sidan tok stats-
ministeren opp faren for krig. Om du 
røystar for å bli, får du billegare feriar, 

og om du røystar for å gå ut, blir det ein 
tredje verdskrig, seier han då Stand-
punkt intervjuar han i valkrinsen i 
Sutton i Sør-London. 
 – Verkeleg? Er det verkeleg alterna-
tiva? 

Uansvarleg å gå for folkerøysting
Scully meiner Cameron anten tala mot 
betre vitande då han skremte med krig, 
eller så er det uforståeleg at Cameron i 
det heile kunne gå inn for folkerøysting 
om EU-medlemskapen. 
 – Om Cameron verkeleg trur at Bre-
xit kan føre til krig, kvifor gjekk han då 
inn for ei folkerøysting? 
 – Om det er femti prosent sjanse for 
krig om Storbritannia går ut, så er det 
ikkje ansvarleg av statsministeren å gå 
inn for å ha folkerøysting om EU-ut-
melding. 

Putin og IS
Cameron klistrar også EU-motstanda-
rane til ubehagelege meiningsfeller. 

 – Kven ville bli glade om vi går ut? 
spurde David Cameron på eit arrange-
ment i mai, ifølgje Politico.eu 17. mai. 
 – Putin ville bli glad, og eg tippar at 
[IS-leiar Abu Bakr] al-Baghdadi ville 
bli glad, sa Cameron. 
 Boris Johnson, tidlegare Lon-
don-ordførar og tilhengar av Brexit, 
meinte Cameron sine utsegner var i 
meste laget.
 – Ein kan hevde at det er i meste 
laget å samanlikne folk som argumen-
terer for fridom i dette landet, eller 
gjenopprettinga av demokratiet i dette 
landet, og seie at våre allierte er Putin 
og IS, sa Johnson ifølgje Politico.eu. 

#BrexitRisks
Den valdsame retorikken frå EU-til-
hengarane har ført til ei bølge av mo-
rosame meldingar og bilete på sosiale 
media. Latterleggjeringa kan ha teke 
brodden av skremsla, men det er van-
skeleg å vite kor stor effekt skremsla vil 
ha på folkerøystinga 23. juni. 

AV SINDRE 
HUMBERSET
sindre.humberset@
neitileu.no

Paul Scully

Brexithumor
 ȕ Her er nokre 

døme på humo-
ristiske svar på 
EU-tilhengarane si 
skremselskampanje. 
faksimile: twitter 
og private eye 
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ORGANISASJONANE VIL BLI, MEN:

Britiske 
bønder vil 
ut av EU 
58 prosent av britiske bønder vil 
ut av EU viser måling. Dermed går 
dei mot den største britiske land-
bruksorganisasjonen, som er for 
EU-medlemskap. 

Meiningsmålinga, utført for 
bladet Farmers Weekly, 
viser at 58 prosent av bøn-
dene ønskjer at Storbri-

tannia skal gå ut, 31 prosent vil bli i EU, 
og 11 prosent er usikre. Dermed er bøn-
dene i utakt med organisasjonane sine, 
og framfor alt National Farmers Union 
(NFU), som er for EU-medlemskap. 

– Positivt overraska 
Stuart Agnew er medlem av EU-parla-
mentet for UKIP og er landbrukspoli-
tisk talsmann for partiet. Standpunkt 
snakka med Agnew i London i mai.
 – EU styrer britisk landbrukspoli-
tikk gjennom Den felles landbrukspo-
litikken. Eg får stadig spørsmål om å 
kome og snakke om kva som skjer med 
britisk landbruk om vi går ut, fortel 
han. 
 – Eg har vorte positivt overraska 
over at bøndene er ganske jamt fordelt 
i spørsmålet. Meiningsmålinga til 
Farmers Weekly har rysta det britiske 
landbruksetablissementet i røtene. 
National Farmers Union held fast på at 
Storbritannia bør bli i EU. Den jamne 
bonde er slett ikkje overtydd om det er 
det beste. Bøndene er ikkje berre opp-
tekne av det som skjer innanfor deira 
eige gjerde. Dei ser også på kva som 
tener heile Storbritannia. 

Vurderer utmelding av NFU
National Farmers Union er den største 
britiske landbruksorganisasjonen, og 
dei er for EU-medlemskap, men andre 
landbruksorganisasjonar er nøytrale. 
 – Far min var bonde. Det var det eg 
skulle verte også. Eg hadde aldri trudd 
eg skulle verte medlem i EU-parlamen-
tet. Det var det siste eg hadde trudd 
skulle hende med meg. I starten trudde 

eg at EU-medlemskapet var bra. Men i 
løpet av nittitalet las eg meir om saka 
og bytta standpunkt. Og det var grun-
nen til at eg melde meg inn i UKIP, 
fortel Agnew.  
 – Eg er framleis medlem i NFU, 
men medlemskapen går ut i oktober–
november, så eg må ta ei avgjerd. Eg 
mener dei har handla urett og kryssa ei 
line i mine auge, seier han. 
 – Om vi går ut av EU, så vil eg tilgje 
og gløyme, for vi vil trenge dei til å 
danne ein ny landbrukspolitikk. Der-
som vi blir verande i EU, så kan eg ikkje 
halde fram med å gje pengar til ein 
organisasjon som står for det motsette 
av meg politisk. 

Vil framleis få landbruksstøtte 
Stuart Agnew fortel at det er uklart kva 
slags ordning som vil kome for land-
bruket utanfor EU. 
 – Der er uvisse. Vi kan ikkje seie 
sikkert kva som vil skje om vi går ut av 
EU. Men vi kan seie at det var subsi-
diar og støtte til bøndene før vi gjekk 
inn i EU, og det er ikkje berre i EU at 

landbruket får støtte. Minst 60 land i 
verda gjev støtte til landbruket. Mange 
har gunstigare støtteordningar enn 
det EU har, inkludert dykkar eige land. 
Det er mykje skremselspropaganda frå 
EU-tilhengarane. 

EU må passe alle 
Agnew meiner storleiken er eit pro-
blem for EUs felles landbrukspolitik. 
 – Eit av problema med EUs felles 
landbrukspolitikk er at den må vere 
tilpassa til kommersiell reinsdyrdrift 
nord om polarsirkelen i Finland, til 
trekkoksar og treplogar på Mid-
delhavsøyene, og til bønder i mine 
heimtrakter aust i England som brukar 
550-hestars traktorar, seier han. 
 – I EU har ein 22 ulike språk og 
svært ulike tankar om dyrevelferd. 
Ein har ulike forventningar til inntekt, 
utdanning og teknologi. Det er rett og 
slett for stort. Og det blir større. 

– Vil ikkje ha EØS  
Agnew meiner Brexit vil verte ein vek-
kjar for heile EU. Han er ikkje redd for 

AV SINDRE 
HUMBERSET
sindre.humberset@
neitileu.no

Stuart Agnew, 
MEP. 
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at Storbritannia vil verte stengd ute av 
EU-marknaden. 
 – Vi vil ikkje ha EØS-avtalen eller 
ein sveitsisk modell. Vi vil ha vår eigen 
modell. Vi er i den spesielle situasjonen 
at vi er deira største kunde, saman med 
det at vi er den femte største økonomi-
en i verda. Dei kan rett og slett ikkje 
berre ignorere oss. Dei må forhalde seg 
til oss, uansett om dei vil eller ikkje. 
 – Det er rett og slett for mange 
jobbar i tysk bilindustri som er avhen-
gige av at britane kjøper bilane deira. 

Det er for mange franske bønder som 
dyrkar druer og som er avhengige av 
at folk her i London kjøper vin. Der er 
for mange i Spania som har jobbar som 
avheng av at folk i Storbritannia kjøper 
frukt. Dei vil legge stort press på eigne 
regjeringar og på EU for å ikkje tulle 
med Storbritannia.

Positiv til EFTA
– EFTA har vore oppe som eit fram-
legg, og eg meiner det har mykje for 
seg. Det er ein anerkjend organisasjon 
som opnar for å handle fritt i EU og 
utanfor. 
 – EFTA har også handelsavtalar 
med tredjeland, som vi kan falle tilbake 
på. Vi kan bli med i EFTA og frå dag ein 
vil vi nyte godt av handelsavtalane som 
ligg på plass. 
 – Vi kan snakke for oss sjølv og det 
kan berre gjere samarbeidet med No-
reg og andre tredjeland betre. I dag må 
relasjonen med Noreg gå gjennom EU, 
som er litt rart. Den næraste jernbane-
stasjonen til Shetlandsøyene er trass 
alt i Bergen. 

Britisk land-
bruk etter EU. 
EU-landbruket er 
ikkje lenger like 
gunstig for britis-
ke bønder. Stor-
britannia hadde 
eigne ordningar 
for landbruket før 
dei gjekk i inn i 
EU i 1973 og vil 
få nye ordningar 
om dei går ut av 
EU. Biletet er frå 
Puxton Park i 
North Sommerset 
i England.   
foto: lee (cc 
lisens)

Nei til EU 
på BBC 
Newsnight

 ȕ Newsnight er et 
nyhets- og aktuali-
tetsprogram som går 
hver kveld mandag 
til fredag på BBC. 
Nei til EU-leder Kath-
rine Kleveland stilte 
for «annerledeslan-
det» for å vise at det 
også for Storbritan-
nia venter ei bedre 
framtid utenfor EU.
– Nordmenn flest 
er fornøyd med å 
stå utenfor EU. I 
over elleve år har 
meningsmålingene 
stadfestet vårt nei 
i 1994. Vi kjenner 
igjen skremselspro-
pagandaen som den 
britiske Remain-sida 
nå kommer med, sa 
Kathrine Kleveland 
på direktesendingen 
i London. 

– Udemo-
kratisk, men 
selvvalgt

 ȕ Vett 1-2016 
«Folkestyre eller 
fjernstyre», om EØS 
og demokrati, ble 
lansert på NTNU 
Dragvoll i Trond-
heim i april. For et 
tyvetalls tilhørere, 
de fleste studenter, 
presenterte forfatter 
og utredningsleder 
i Nei til EU, Morten 
Harper, heftet. Han 
sa at EØS-avtalen 
svekker folkestyret 
og avtalen har gått 
utover det man 
forventet den ville 
omfatte. 
Lise Rye, førsteama-
nuensis i europeisk 
samtidshistorie ved 
NTNU, berømmet 
heftet som initiativ 
til mer debatt om 
EØS-avtalen. Hun sa 
seg enig at EØS-av-
talen er blitt mer om-
fattende enn man så 
for seg. Rye mente 
temaet er omgitt av 
apati. 70 prosent sier 
nei til EU, men bare 
10 prosent stemmer 
på parti som vil ut av 
EØS. 

EU vil ha takk. 
EU forlangar 
at støttemot-
takarane av 
skal sette opp 
takkeplakatar, 
med retningslin-
jer for storleiken. 
Men Storbritan-
nia betalar inn 
dobbelt så mykje 
i landbruksstøtte 
som britiske bøn-
der mottek. 
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AV SINDRE 
HUMBERSET
sindre.humberset@
neitileu.no

MÅLING VISER AT SIV JENSEN HAR FLERTALLET MOT SEG:

– Siv må snu om 
finanstilsynet 

Krever at Siv Jensen snur. Nei til EUs leder Kathrine Kleveland krever at finansminister Siv Jensen snur i saken om avståing av suverenitet til EUs finanstilsyn. En ny meningsmåling viser at finansministeren verken har støtte fra fler-
tallet i folket eller av sine egne velgere.  foto: stortinget

– Nei til EU krever at Stortinget sier nei til den største 
suverenitetsavståelsen siden EØS-avtalen ble inngått, sier 
Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU. 

En meningsmåling viser at 
regjeringen ikke har støtte 
for suverenitetsavståelsen. 
Regjeringen har foreslått for 

Stortinget at Norge skal knyttes til EUs 
finanstilsyn gjennom EØS-avtalen. 
Forslaget innebærer at overvåkingsor-
ganet ESA og EFTA-domstolen får ny 
myndighet på finanssektoren. ESA skal 
kunne fatte direkte bindende vedtak 
for norske myndigheter og finansfore-

tak, det vil si både forby eller begrense 
visse typer finansvirksomhet og ilegge 
bøter. 

Lite støtte i folket
En meningsmåling utført av Sentio 
i mai 2016 på oppdrag av Nei til EU 
viste at bare 26 prosent av folket støttet 
overføring av tilsynet av norske banker 
til overvåkingsorganet ESA og EUs 
finanstilsyn. 37 prosent var uenige i su-

verenitetsavståelsen, og hele 37 prosent 
svarte vet ikke. Uten vet ikke-gruppen 
er 41,7 prosent enige i suverenitetsav-
ståelsen og 58,3 prosent mot. 
 – Av alle spurte er det bare én av fire 
– 26  prosent – som støtter regjeringens 
forslag. Det bør være et tydelig signal 
til regjeringen om å stoppe denne til-
slutningen, sier Kathrine Kleveland. 
 – Blant Frps velgere er 32 prosent 
enige, 33 prosent uenige og 35 prosent 
vet ikke. Siv Jensen har støtte av min-
dre enn en tredjedel av Frps velgere for 
regjeringens forslag om å avgi suvere-
nitet over finanstilsynet, sier hun. 
 – Etter flyseteavgiftstriden kommer 
nok en sak der Siv Jensen går på tvers 
av sine egne velgere.
 Regjeringen ønsker hastebehand-
ling av saken om finanstilsyn i Stortin-
get. Blant de spurte er det mange som 
svarte «vet ikke». 
 – Det er i seg selv alarmerende når 
Stortinget nå skal ta stilling til den 
største avståelsen av suverenitet siden 
inngåelsen av EØS-avtalen. Her er det 
all grunn til å ta seg bedre tid i behand-
lingen og få en bred debatt i samfunnet 
om denne viktige saken.
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Aktivisten
Standpunkt vil bli bedre kjent med 
aktivister og tillitsvalgte. 

Navn?
ȕ Eli Roald Grinde. 
Bosted? 
ȕ Tønsberg.
Alder?
ȕ 75.
Verv i Nei til EU?
ȕ Styremedlem i Vestfold Nei til EU og 
Tønsberg Nei til EU. 
Yrke?
ȕ Pensjonist, tidligere agronom. 

Når og hvorfor meldte du 
deg inn i Nei til EU? 
ȕ For 15 år siden ringte jeg til daværen-
de leder i Tønsberg Nei til EU, Henrik 
Berg, og sa at jeg ville være med. Det 
var tilfeldigvis årsmøte i lokallaget to 
dager etter. Jeg møtte opp og ble valgt 
inn i styret. Jeg visste ikke mye da, 
men jeg visste at jeg ikke ville at Norge 
skulle inn i EU. Jeg er aktiv fordi det er 
viktig for mine barn og barnebarn.

Hva er den største utfordringen 
for Nei til EU nå? 
ȕ Å nå ut til folk med informasjon om 
Nei til EU og hva vi jobber med nå, å få 
Norge ut av EØS.

Hvordan kan Nei til EU nå breiere 
ut i ditt fylke/din kommune?
ȕ Vi må være der ute, vise oss frem, 
stå på stand, holde åpne møter hvor vi 
inviterer folk. Mange er vil ikke stå på 
stand, fordi  de ikke vet hva det inne-
bærer. Vi må bli sett og være aktive, 
snakke med folk og dele ut materiell.

Har du eksempel på vellykket 
Nei til EU-arbeid?
ȕ Ringerunder til medlemmer som 
ikke har fornyet medlemskapet. Den 
direkte kontakten med folk er kjem-
peviktig. Åpne møter på biblioteker,  
stands på Høyskolen og på de videregå-
ende skolene i fylket. 

Hvilken type aktivitet 
liker du selv best? 
ȕ Aktivisme. Jeg har vært aktivist på 
en eller annen måte siden jeg var 18 år. 
Liker å være ute og snakke med folk og 
spre informasjon.

Krever at Siv Jensen snur. Nei til EUs leder Kathrine Kleveland krever at finansminister Siv Jensen snur i saken om avståing av suverenitet til EUs finanstilsyn. En ny meningsmåling viser at finansministeren verken har støtte fra fler-
tallet i folket eller av sine egne velgere.  foto: stortinget

Avgir suverenitet 
Reelt sett vil Norge bli underlagt EUs 
finanstilsyn. ESA skal gjøre sine vedtak 
etter tekstutkast fra EUs tilsynsbyrå. 
Det er EU-byråene som driver det 
daglige tilsynet, og kan gi ulike anbefa-
linger og såkalte ikke-bindende vedtak 
til finansmyndigheter og foretak også i 
Norge. Systemet bygger på at ESA gjør 
kopivedtak av det som kommer fra EU. 
 Tilslutningen til finanstilsynet skal 
behandles etter Grunnlovens § 115 om 
avståelse av suverenitet, som krever 
tre fjerdedels flertall for vedtak. Dette 
er første gang siden EØS-avtalen ble 
vedtatt at Stortinget får forelagt en sak 
etter denne bestemmelsen. § 115 hjem-
ler suverenitetsavståelse på et begren-
set område til en organisasjon Norge er 
medlem av. 
 – Ettersom det er EUs tilsynsbyråer, 
der Norge ikke er fullt medlem, som 
reelt sett vil formulere ESAs vedtak, er 
forslaget fra regjeringen en omgåelse 
av medlemskapskravet i grunnloven. 

Halverer innskuddsgarantien
I sammenheng med forordningene for 
tilsynsbyråene er det også en rekke 

Les Stand-
punkt før 
alle andre!

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

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

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

– Stortinget 
må stoppe 
avgivelse av 
suverenitet! s. 12 
VERVEKAMPANJEN:

399 nye med-
lemmer på to 
uker s. 22–23

DAG SEIERSTAD:

Får vi solgt 
varene våre 
uten EØS?  s. 3

Blir det Brexit?

Bli 
medlem

Nei til EUs vervekampanje 2016

reguleringer på finansområdet som 
regjeringen ønsker inn i EØS-avtalen. 
Totalt rundt 180 direktiver og forord-
ninger. En av disse tilpasningene er 
innskuddsdirektivet, som betyr at ga-
rantidekningen for bankinnskuddene 
hvis en bank går konkurs blir mer enn 
halvert, fra 2 millioner kroner i dagens 
norske ordning til 100 000 euro i EU. 
 – Konsekvensene av denne store 
pakken med EU-regler må utredes før 
Stortinget behandler forslaget om å 
avstå suverenitet til ESA og EUs finans-
tilsyn, sier Kathrine Kleveland.
 – Den norske innskuddsordningen 
ble vedtatt i 1996. Ingen partier på 
Stortinget har siden tatt til orde for å 
redusere garantibeløpet. Før det nå 
kommer som pålegg fra EU gjennom 
EØS-avtalen.  

Kan stoppes av en fjerdedel 
Suverenitetsavståelsen kan hindres 
hvis fjerdeparten av stortingsrepresen-
tantene stemmer imot. 
 – Hvis Venstre og MDG stemmer 
mot sammen med KrF, Sp og SV, 
mangler det bare fem stemmer på at 
suverenitetsavståelsen er avvist.

Lite støtte for 
suverenitets-
avståelse

 ȕ Meningsmåling utført av Sentio mai 2016 
(landsdekkende, 1000 respondenter). 

 ȕ Spørsmål: «Hva synes du om at tilsyn av 
norske banker flyttes til overvåkingsorganet 
ESA og EUs finanstilsyn? Er du enig eller 
uenig i det?»

26 %
Enige

Samlet 
Hele utvalget 
samlet. 

37 %
Uenige

37 %
Vet ikke

41,7 %
Enige

Uten «vet 
ikke» 

58,3 %
Uenige

32 %
Enige

Fremskritts-
partiet

33 %
Uenige

35 %
Vet ikke

36 %
Enige

Høyre 
Eneste parti med 
flest som er enige. 

33 %
Uenige

30 %
Vet ikke

kilde: sentio
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EU-EKSPERTENE UENIGE: 

Går britene ut av EU?
Meningsålingene spri-
ker i alle retninger, og 
de politiske kommen-
tatorene er uenige. 
Vett 2-2016 gir to 
ulike perspektiv på 
spørsmålet om britene 
går ut av EU. 

Helle Hagenau er leder av 
internasjonalt utvalg, og 
tidligere generalsekretær, 
i Nei til EU. Hun har også 

arbeidet seks år i EU-parlamentet for 
EU-kritiske grupper. Hun tror britene 
går ut av EU. 
 – I de fleste folkeavstemningene 
som har vært i nyere tid, er det en 
tendens til at velgerne stemmer for det 
bestående.  Men en annen tendens er at 
ja-siden ofte har et stort forsprang på 
målingene når folkeavstemningen blir 
annonsert og at nei-siden sakte, men 
sikkert haler inn på ja-siden, skriver 
hun. 

Meningsmålingene svinger 
Gjennomsnittet av målinger de siste 
seks månedene viser at Remain, de som 
ønsker å bli værende i EU, har ledet 
stort sett hele perioden. 
 – Selv om det er store svingninger, 
viser figuren også at avstanden mellom 
de leirene blir mindre og mindre. Det 
er mellom 15 og 20 prosent av velgere 
som ennå ikke har tatt stilling til hva de 
vil stemme, og disse velgerne står med 
nøkkelen til det endelige resultatet, 
skriver Hagenau. 

Mer entusiastiske Leave-velgere 
Det er gjennomført flere studier som 
viser at Leave-velgere er mer entusias-
tiske enn Remain-velgere, og at det er 
mer sannsynlig at de vil stemme enn 
deres motpart. 
 – Det er også slik at jo eldre en velger 
er, jo mer sannsynlig er det at man vil 
stemme for Brexit, og jo eldre man er jo 
mer sannsynlig er det at man vil bruke 
stemmeretten sin. 
 – Jeg har fulgt britisk politikk i mer 
enn tjue år og har besøkt landet et 
utall av ganger, spesielt flittig de siste 
tre–fire årene. Det er vanskelig å spå – 
spesielt om fremtiden, men jeg våger 
allikevel: Den 23. juni 2016 blir britenes 
uavhengighetsdag når de stemmer for 
Brexit, skriver Helle Hagenau. 

AV MORTEN 
HARPER
morten@neitileu.no 

Abonner 
på Vett

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

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

– Britene sier ja til EU
Per Edgar Kokkvold er tidligere redak-
tør i Arbeiderbladet/Dagsavisen og nå 
leder av Kringkastingsrådet. Kokkvold 
stemte ja til EF i 1972, men nei til EU i 
1994. Han er overbevist om at britene 
blir i EU. 
 – Den 23. juni kommer britene etter 
alt å dømme til å stemme ja til fortsatt 
britisk EU-medlemskap, ikke fordi 
de er begeistret for unionen – for det 
er de virkelig ikke; det er vanskelige-
re å finne virkelige EU-entusiaster i 
Storbritannia enn noen gang tidligere 
– men fordi de frykter de økonomiske 
og sikkerhetspolitiske konsekvensene 
av en utmeldelse, og fordi ja-sidens 
talsmenn i det store og hele har større 
troverdighet enn nei-sidens, heter det i 
Kokkvolds artikkel i Vett-heftet.

Nei-siden sterkere enn i 1975
I 1975 stemte britene om EU-medlem-
skap første gang etter at de gikk inn i 
1973. Da stemte hele 67,2 prosent ja til 
fortsatt medlemskap. 
 – I utgangspunktet står den britiske 
nei-siden mye sterkere enn den gjorde 
i 1975. I 1975 var de konservative – 
inklusive Margaret Thatcher – fortsatt 
tilhengere av EU. I dag er partiet som 
sådan et nei-parti, selv om det er et 
stort ja-flertall i regjeringen.
 – Nei-general Boris Johnson taler på 
vegne av flertallet i sitt parti når han 
mener at det britiske Parlamentet un-

der EU har mindre makt enn Dumaen 
hadde under Lenin, skriver Kokkvold. 

Spørsmål om sikkerhet
Kokkvold viser videre til at fagbeve-
gelsen og Labour i hovedsak ønsker å 
bli i EU. Næringslivet står stort sett på 
remain-siden. 
 – En tidligere leder for den militæ-
re etterretningstjenesten MI6, og to 
tidligere ledere for sikkerhetstjenesten 
MI5, sier at Storbritannias sikkerhet vil 
svekkes «betydelig» hvis landet forla-
ter EU. Statsminister David Cameron 
mener at det i virkeligheten dreier seg 
om fortsatt fred og stabilitet i Europa.
 – Noen av advarslene er reelle, noen 
er overdrevne, mens andre er fantasi-
fulle, skriver Kokkvold.

Tre ting kan hindre et ja til EU
Kokkvold skriver at meningsmålingene 
viser tilnærmet dødt løp mellom ja- og 
nei-siden. Men han regner med at man-
ge usikre vil ende opp med å stemme 
for å bli. 
 – Det er bare tre ting som kan 
hindre et nytt britisk ja til EU: En ny 
eurokrise, en ny flyktningstrøm med 
økende skepsis også til arbeidsinn-
vandring fra EU, og at de britiske op-
posisjonspartiene ikke klarer å få sine 
ja-velgere til urnene. For det blir ikke 
noe ja-flertall i Storbritannia uten dem, 
skriver Kokkvold. 

Stormen om Storbritannia

neitileu.no
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Nei til EUs vervekampanje 2016

Brexit: Hva det er – og hva det betyr
To leave or not to leave. Det er spørsmålet når Storbritannia stemmer om 
EU-medlemskapet. Brexit-forkjemperne – de som ønsker å forlate EU – 
argumenterer med nasjonalt selvstyre, økt internasjonal innfl ytelse og 
den økonomiske kostnaden ved medlemskapet. EU-tilhengerne advarer 
mot svekket handel, økonomisk nedgang og ustabilitet i Europa. Nei til 
EUs skriftserie VETT undersøker hva som er det sannsynlige utfallet i 
avstemningen, hvilke alternativer til EU britene har, og hva et Brexit kan bety 
for den norske debatten om EU og EØS. Redaktører for heftet er Nei til EUs 
utredningsleder Morten Harper og leder i internasjonalt utvalg Helle Hagenau.

Britenes folkeavstemning om 
EU og betydningen av Brexit

Tror britene går ut. Helle Hagenau tror EU-motstanderne vil styrke seg fram mot folkeavstemningen 23. juni. Her 
er hun på besøk i presserommet til Vote Leave.  foto: sindre humberset
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HVA ER LEXIT? 

Europeisk venstreside kommer med EU-kritikk

Cristina Asensi fra Attac Spa-
nia og Lexit-nettverket var 
gjest på Nei til EUs rådsmøte i 
april for å snakke om Lexit, et 

nytt EU-kritisk venstresideinitiativ. 
 – EU krisepolitikk har bidratt til at 
folk har blitt mer og mer mot EU og 
EUs politikk. Resultatet av krisetilta-
kene er blant annet  tøffere forhold for 
vanlige folk, svekkede velferdsgoder, 
privatisering av offentlige tjenester og 
angrep på arbeidstakerrettigheter, fag-
foreninger og dårligere helsetjenester. 
Motstanden finnes nå både blant vanli-
ge folk og på politisk nivå i mange land 
i EU, sier Asensi.

Må kreve brudd med EU 
Cristina Asensi snakket om utviklin-
gen i EU-landene siden krisen startet i 
2008 og de endringene som har skjedd, 
motstanden mot krisepolitikken og or-
ganiseringen av Lexit. Hun fremholdt 
at det må kreves et brudd med EU. Den 
viktigste debatten i mange EU-land nå 
handler om å konfrontere EUs politikk 

og kreve suverenitet. Det må også ska-
pes et alternativ til eurosonen. 
 – Lexit har foreløpig ingen formell 
organisasjonsstruktur og har heller 
ingen felles strategi, men de er enige 
om at alternative løsninger til EU og 
euroen er helt nødvendig.  De er også 
enige om at EUs sosiale Europa, som 
har vært politikken i 30 år, ikke har 
virket. Det er ikke flere sosiale rettig-
heter eller bedre velferdsordninger i 
EU i dag enn tidligere, snarere tvert 
imot, sier hun. 
 Uansett er de som er med i Lexit 
forent i ett felles mål, og det er at de 
må ut av hele EU-konstruksjonen og 
avhengigheten i eurosonen. 
 Cristina Asensi mener at det be-
høves en gjennomgripende endring i 
styringsmodellene i EU og euro-sam-
arbeidet. Hun spurte retorisk hvorfor 
denne motstanden ikke har oppstått 
tidligere.

Først ut av euroen 
Dagens situasjon for Lexit er ikke 

enkel. For det første må de jobbe for en 
exit fra euroen. 
 – I dag har ikke regjeringer kontroll 
med sin finanspolitikk eller økonomis-
ke politikk. Din likviditet er avhengig 
av bankene, som jo har vist seg å ikke 
være trygge. Hvordan skaper man 
finansiell uavhengighet og frihet? Her 
har de ulike miljøene i kampanjen ulike 
svar.
 – EU er ikke bare udemokratisk, 
men også antidemokratisk, fordi EU 
ikke tillater regjeringene å føre sin 
egen politikk som disse ble valgt for å 
gjennomføre, sa Cristina Asensi.
 – Det neste møtet i Lexit-nettverket 
finner sted i Paris, og hovedspørsmålet 
blir hvordan det kan bli mulig å gå ut av 
eurosonen, og hvordan få folket i tale. 
 – Lexit er etablert av flere venstre-
partier og deler av fagbevegelsen. Det 
er mange viktige, toneangivende politi-
kere og tillitsvalgte som har sluttet seg 
til eller støtter organisasjonen. Lexit 
har kontakt med grupper og organisa-
sjoner i nesten alle EU-landene.

AV LILL FANNY 
SÆTHER 
Faglig sekretær i Nei 
til EU

Christina Asensi
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DET BRITISKE TRANSPORTARBEIDERFORBUNDET VIL UT AV EU:

Sier nei til EU-skremsler 
– Vi har masse sosial dumping nå 
som medlemmer, og jeg tror ikke at 
det blir noen endring på det i frem-
tidens EU, sier Karlson Lingwood, 
fra det britiske transportarbeider-
forbundet. 

Forbundsstyrerepresentant 
Karlson Lingwood fra det 
britiske transportarbeider-
forbundet, Rail, Maritime 

and Transport Workers Union (RMT), 
var internasjonal appellant på Young-
storget i Oslo under årets 1. mai-ar-
rangement. I den anledning benyttet 
Standpunkt muligheten til å intervjue 
ham.
 Lingwood tror Storbritannia vil 
klare seg bra om de forlater EU. Han 
mener det meste de hører av negative 
konsekvenser er skremselspropaganda. 
 – Vi har masse sosial dumping nå 
som medlemmer, og jeg tror ikke at det 
blir noen endring på det i fremtidens 
EU, selv om EU skulle bli et såkalt so-
sialt Europa, slik den britiske fagbeve-
gelsen ble lovet i sin tid, sier han. 
 – Hvordan passer et sosialt Europa 
med EUs frie flyt av arbeidskraft? Og 
hva vil skje om TTIP-avtalen innføres?
 Karlson Lingwood spurte retorisk 
om hvorfor alt hemmeligholdet rundt 
avtalens innhold. 
 – Hvis avtalen er så bra som tilhen-
gerne sier, kan de jo bare offentliggjøre 
innholdet, sa han. 

Negativ Remain-kampanje
Foran folkeavstemningen driver 
Remain-siden en veldig negativ kam-
panje med skremsler og fryktretorikk. 
Leave-siden har en mye mer positiv 
argumentasjon, ikke ulik situasjonen i 
Norge i 1994. 
 Et annet moment Karlson Lingwood 
holdt frem, var at det ser ut på me-
ningsmålinger som om de som ønsker 
Leave er mer tilbøyelige til å ville stem-
me. Da Lingwood var i Norge, var det 
ikke lenge siden Barack Obama hadde 
vært i Storbritannia for å gi Cameron 
drahjelp. 
 – Folk bare blir irritert over at 
Obama, eller hvem som helst, kommer 
utenfra og forteller britene hva de skal 
mene. 

Vil ta jernbanen tilbake
Karlson Lingwood er helt sikker på at 
transportarbeiderne vil begynne det 
politiske arbeidet med å få renasjo-

Klar for EU-kamp. Karlson Lingwood fra RMT nyter en kopp kaffe på Nei til EUs kontor 
i Oslo.  foto: lill sæther

nalisert jernbanen og fergetrafikken 
fortest mulig etter en Brexit. 
 – Verden stopper ikke om det blir 
en Brexit. Storbritannia har historiske 
bånd til både mange EU-land, og innen 
Commonwealth. Og dagens verden er 
dessuten global. Kanskje blir det noen 
problemer på kort sikt, men det vil gå 
over. 
 Lingwood tror regjeringen må gå av 
om de taper avstemningen, på grunn 
av manglende mandat og tillit. David 
Cameron har satt sitt politiske liv inn 
på at Storbritannia blir i EU. 
 – EU vil fortsatt både handle og 
samarbeide med Storbritannia. Varer 
og tjenester vil jo fortsatt være der og 
vil trenge et marked. 
 Om Storbritannia vil være inter-
essert i å gå inn i EFTA, kunne ikke 
Lingwood uttale seg om. Men han la 
til: 
 – Storbritannia og Norge har jo 
alltid hatt sterke bånd, vi har samar-
beidet og har felles interesser, spesielt i 
Nordsjøen, og det vil jo ikke endre seg. 

Kritisk til at fagbevegelsen vil bli 
Karlson Lingwood beklaget at de fleste 
fagforeninger og de fleste på venstresi-
den i Storbritannia er for at landet skal 
bli i EU og derved støtter Remain-kam-
panjen. 

 – De er ikke nødvendigvis fornøyd 
med alt EU gjør eller står for, men de 
tror det er mulig å endre EU fra innsi-
den. 
 Det har kommet rundt 5,4 millio-
ner arbeidstakere til Storbritannia fra 
Øst-Europa siden 2004. Det bedrer 
ikke situasjonen at rundt 65 000 jobber 
er borte i olje- og gassindustrien alene, 
i tillegg til at all virksomhet knyttet til 
denne også er berørt. Karlson innrøm-
met at de er bekymret, og at RMT har 
få svar på utfordringene når det gjelder 
arbeidsinnvandringens konsekvenser. 

Mobiliserer motstand 
RMT mobiliserer ved å spre informa-
sjon, blant annet gjennom sitt med-
lemsblad, RMT News, og et internt 
nyhetsbrev som går til alle lokale 
fagforeninger og regions-foreninger. I 
tillegg bruker de Facebook aktivt. 
De er opptatt av at argumentasjonen 
skal være positiv og faktabasert og at 
debatten skal være saklig. Medlemme-
ne er fullt klar over forbundets mening 
om EU og deres argumenter mot 
unionen, siden de har hatt dette stand-
punktet siden 1979. RMT er opptatt av 
å danne allianser med andre som også 
er for Leave, blant andre Labour Leave, 
fagforeningene som er for Leave og 
Trade Unionists Against EU. 

AV LILL FANNY 
SÆTHER 
Faglig sekretær i Nei 
til EU

Seks grunner 
til å gå ut
RMTs seks grunner 
til å gå ut av EU. 
1. Brexit vil bidra til 
å stoppe angrepene 
på transportarbei-
derne, privatiserin-
gen og fragmente-
ringen av jernbanen. 
2. Stoppe anbud, 
diskriminering av 
britiske sjøfolk og 
sosial dumping 
innen sjøfart og 
offshore. Bedre 
ivareta arbeidernes 
rettigheter. 
3. Det er en myte 
at EU er opptatt av 
arbeidernes interes-
ser, noe som er tyde-
lig i kriselandene.  
4. Brexit vil stoppe 
krisepolitikken og 
påleggene om å 
privatisere offentlige 
tjenester. 
5. Stoppe TTIP-av-
talen og dens 
konsekvenser for ar-
beidstakernes rettig-
heter, helsevesenet, 
miljøreguleringer og 
matsikkerhet. 
6. Vern av demokra-
tiet, og krav om at 
lover og regler skal 
vedtas i Storbritan-
nia, og ikke i EU.

RMT
Rail, Maritime and 
Transport Workers 
Union (RMT) er et 
forbund med 84 000 
medlemmer. For-
bundet har vært mot 
britisk EU-medlem-
skap siden 1979. 
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Jeg elsker 
Europa
Hva er Europa? Europa er 

verdens nest minste ver-
densdel. Arealet er på 10 
180 000 kvadratkilometer, 

og utgjør 6,8 prosent av jordas landare-
al. Europas største utstrekning øst–vest 
er omlag 5 000 kilometer, og største 
utstrekning nord–sør er omlag 4 250 
kilometer. Det totale arealet er omlag 
31 ganger større enn Norges areal. 
 Det er ulike teorier om hvor navnet 
Europa stammer fra, men det hevdes 
ordet stammer fra førgresk, og mange 
hundre år før vår tidsregning (ofte 
kjent som «Kristi fødsel»), var det 
angivelig en betegnelse på steder i det 
sentrale Hellas. Ifølge Store norske 
leksikon er en forklaring på navnet at 
Europa «er et semittisk (en språkgrup-
pe med opphav i Midtøsten) som betyr 
solnedgang, på hebraisk ‘erab’ – aften-
land». Dette med «aftenland» har tro-
lig ingen sammenheng med det faktum 
at Europas andel av jordas befolkning 
er synkende. I dag er Europa verdens 
tredje mest folkerike verdensdel etter 
Asia og Afrika, med en befolkning på 
743 millioner mennesker, eller omlag 11 
prosent av jordas befolkning. 

Europa er ikke EU
For ordens skyld: Europa er ikke EU. 
Og EU er ikke Europa. Selv om man 
skulle tro det når man diskuterer Den 
europeiske union både her og der. Der-
som du er EU-motstander i en del land 
i Europa, betegnes du mer eller mindre 
automatisk som «antieuropeisk» og/
eller «antieuropeer». Jeg har aldri helt 
forstått hvorfor, skjønt det er neppe 
noen ulempe for unionstilhengerne – 
som ofte har definisjonsmakten – med 
en slik merkelapp. 
 Også her i Norge er det av og til slik 
at en del tror at man som EU-mot-

stander er mot Europa. Og den gamle, 
gode kamporganisasjonen for norsk 
EU-medlemskap heter heller ikke Ja til 
EU, men nettopp Europabevegelsen. Vi 
som husker EU-kampen fra 1990–1994 
husker også hvor viktig det var for 
ja-sida å advare om isolasjon dersom 
Norge stemte nei, og lot som om EU og 
Europa var det samme. 

Forbannet over nasjonalisme
Det er mye å si om Londons ordfø-
rer Boris Johnson, nei-sidas fremste 
talsmann i den spennende britiske 
EU-kampen som raser på øya i disse 
dager. Han er en politiker utenom det 
vanlige. Og som nei-folk flest får han 
ofte merkelappen «antieuropeer» fordi 
han er mot EU. 
 I en fantastisk artikkel i Dagens Næ-
ringsliv for litt siden leste jeg følgende: 
«Jeg kan lese romaner på fransk, jeg 
kan lese romaner på spansk og synge 
‘Ode of Joy’ på tysk, sa Boris Johnson 
denne uken og begynte å synge ‘Freu-
de, schöner Götterfunken’ til tekst av 
Schiller og Beethoven.»  
 Ifølge DN snakker også Johnson 
gresk og latin, og hans stamtre favner 
nær sagt hele Europa. Johnson er både 
anerkjent og fryktet som politiker. 
Han er kjent for å argumentere rett fra 
levra og snakke til vanlige folk. Hans 
EU-argumentasjon er intet unntak. Ek-
sempelvis mener han Storbritannia bør 
melde seg ut av EU fordi: «Hvis vi mis-
lykkes med å si fra nå, vil vi fortsette å 
være passasjerer stengt inne i en drosje 
med et skrullete navigasjonssystem, 
kjørt av en sjåfør som ikke har perfekt 
styring på sin engelsk, og som begir 
seg i en retning vi med respekt å melde 
ikke ønsker å dra.» 
 Londons konservative daværende 
ordfører kan faktisk vippe seieren i 

favør av nei-sida, med «dannet ulydig-
het og vimsete sjarm», spår Dagens 
Næringsliv.
 9. mai holdt Boris Johnson en bredt 
anlagt tale om hvorfor han er mot EU, 
der det kom fram at han var rasende 
fordi jasida anklaget ham for å være 
en nasjonalist og «Little Englander». 
Forholdet til Europa sto helt sentralt: 
«Hvis vi forlater EU vil vi ikke – jeg 
gjentar: vi vil ikke – forlate Europa. Det 
er det argumentet jasida bruker som 
gjør meg mest forbannet. Jeg er et barn 
av Europa. Jeg er en liberal kosmo-
politt, og min familie er en genetisk 
fredsbevarende styrke. Jeg finner det 
fornærmende, nedlatende og irriteren-
de å bli fortalt – noen ganger av folk 
som knapt kan snakke et utenlandsk 
språk – at jeg tilhører en gruppe småli-
ge rasister og fremmedfiendtlige.» 
 Londons daværende ordfører 
avsluttet forøvrig sin EU-tale slik: «It 

AV JO STEIN MOEN
standpunkt@
neitileu.no

Alt i Barcelona. Fjellene på Korsika. Borgen i Edinburgh. Ma-
ten i San Sebastian. Gamla stan i Stockholm. Fantastiske 
steder i en makeløs verdensdel. Jeg elsker Europa. Men 
jeg klarer ikke å elske Den europeiske union.

Boris Johnson. 

 ȕ Link til Boris 
Johnsons tale: 
http://www.conser-
vativehome.com/
parliament/2016/05/
boris-johnsons-spe-
ech-on-the-eu-refe-
rendum-full-text.html
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is a choice between getting dragged 
ever further into a federal superstate, 
or taking a stand now. Vote Leave on 
June 23, and take back control of our 
democracy.» («Det er et valg mellom å 
bli dratt enda dypere inn i en føderal 
superstat eller å ta stilling nå. Stem for 
å forlate EU 23. juni og ta tilbake kon-
trollen over vårt demokrati.») Det siste 
resonnementet er av en slik art at også 
norske neifolk kjenner seg igjen. Vi 
kjenner oss også trolig igjen i følelsen 
av å bli stemplet som smålige og nasjo-
nalistiske fordi vi ikke deler entusias-
men for EU og mener det finnes minst 
like gode alternativer utenfor.

Ikke lett å elske EU
Europa er på mange måter en fan-
tastisk verdensdel. Jeg er veldig glad 
i så mange sider ved Europa at det 
er vanskelig å ramse opp alt. Maten, 
historien, musikken, steder, fotballag, 

litteratur, kunst, film, menneskene. 
 Den europeiske union (EU eller 
Europaunionen) er et traktatfes-
tet statsforbund inngått mellom 28 
demokratiske nasjonalstater i Europa. 
Unionen har sitt opphav i De europeis-
ke fellesskap som ble dannet av seks 
stater i 1951 og 1958. Siden har flere 
land sluttet seg til, og samarbeidet økt i 
omfang. Unionen fikk i 1993 sitt nåvæ-
rende navn, gjennom Maastricht-trak-
taten. EU er både overnasjonal og 
mellomstatlig i sin utforming – og et 
stadig tilbakevendende konflikttema 
i opptil flere land. Hver gang det er 
folkeavstemning, er det reell sjanse for 
at samfunnseliten og Brussel får seg en 
kraftig nesestyver. 
 Det er i skrivende stund slik at det 
er reell mulighet for at britene forlater 
EU. Det er 50–50 på meningsmålin-
gene. Dersom det skulle skje, vil det 
trolig gi gjenlyd over hele Europa, og 

gjøre at EU-debatten blir enda mer 
interessant. Jeg tror fremdeles mest 
på et britisk ja, men man kan faktisk 
ikke avskrive Boris Johnson og hans 
meningsfeller. Uansett gjør man klokt i 
å ikke utdefinere EU-motstandere som 
antieuropeere. Mange av oss har en 
sunn skepsis til store, sentraliserte og 
sentraliserende enheter. 
 Jeg kan ikke på langt nær like 
mange språk som Boris Johnson, men 
deler hans vurdering at det handler 
om folkestyre, demokrati og hvorvidt 
man ønsker å være med i en føderal su-
perstat. For det synes som om EU-top-
pene har staket ut en kurs og at «mer 
integrasjon» eller «ever closer Union» 
er svaret – uansett hva spørsmålet er. 
Og det er en politisk utvikling man 
med god grunn kan være skeptisk til 
og motstander av. 
 Det er lett å elske Europa. Det er 
ikke lett å elske EU. Slik er det bare.

Utsikt over 
Edinburgh. 
Edinburgh Castle 
i bakgrunnen. 
Artikkelforfatter 
Jo Stein Moen 
elsker Europa, 
men klarer ikke å 
elske EU. foto: 
kirsty mcwhir-
ter, creative 
commons lisens
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Kalender
Les mer om aktivite-
tene her: neitileu.no/
aktuelt/aktiviteter

Juni
18.6.–19.6. Oslo:
Studenthelg: Når 
grensen er nådd 
– flyktningkrise 
og frihandel i EU. 
Studenter mot EU 
arrangerer politisk 
verksted om flykt-
ningkrisa og de nye 
frihandelsavtalene 
på Landbrukets hus i 
Oslo. Finn ut hva den 
nye flyktningavtalen 
mellom Tyrkia og EU 
egentlig har å si, og 
hvordan erfaringer 
fra Storbritannia vi-
ser at studenter kan 
være en viktig kraft 
i arbeidet mot de 
nye handelsavtalene 
TTIP og TISA. Og 
hva skjedde egentlig 
med Syriza?

September
16.9. Oslo:
Landbrukskonferan-
se i Nei til EU

17.9. Oslo: 
Rådsmøte i Nei til EU

30.9–1.10. Oslo:
Nei til EUs faglige 
konferanse har 
som hovedtema 
«Arbeidslivslover, 
faglige rettigheter 
og arbeidsplass-
demokrati som 
handelshindring?». 
Innledere blir blant 
andre Jan Davidsen, 
Linn Herning, Kirsti 
Bergstø, Marianne 
Aasen, Brita Skalle-
rud og Jan Egil Pe-
dersen. Andre tema: 
Faglige rettigheter, 
fagbevegelsens 
rolle og EØS fram 
mot LO-kongressen 
i 2017. Arbeidsle-
digheten og den 
økonomiske krisa. 
Flyktningestrømmen 
og situasjonen etter 
folkeavstemningen i 
Storbritannia. TTIP- 
og TISA-forhandlin-
gene. Landbruket, 
næringsmiddelin-
dustrien, TTIP og 
forhandlinger om 
artikkel 19.

Oktober 
8.10.–9.10. Oslo:  
Nei til EUs kvinne-
konferansen 2016

November
11.11.–13.11 Ringsa-
ker: Landsmøte i Nei 
til EU. 

STORTINGET AVVISTE GRUNNLOVSENDRINGEN: 

– Flere forsvarer 
Grunnloven
Stortinget avviste i mai 
grunnlovsforslaget 
om å gjøre det lettere 
å avstå suverenitet til 
EU. 

Det var et solid flertall, ikke 
bare et blokkerende mindre-
tall mot å hindre endring av 
Grunnlovens paragraf 115, 

fra at det kreves 3/4 i dag til at forslags-
stillerne ønsker 2/3 flertall for å kunne 
avstå suverenitet.
 – Denne gang var det 113 mot og kun 
51 for. I forrige avstemning i 2012 var 
det det 88 for endring og 80 mot, sier 
Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU. 

Bare Høyre vil endre Grunnloven
Høyre står alene igjen som en pådriver 
for forslaget. Et klart flertall i Aps stor-
tingsgruppe stemte mot. Svein Roald 
Hansen, tidligere leder i Europabeve-
gelsen, fikk kun tre stemmer ekstra fra 
eget parti for representantforslaget 
han fremmet med Else-May Botten og 
Marianne Aasen fra Ap.
 – Nei til EU ser på dette som en stor 
seier som viser at det er bred enighet 
på Stortinget om å ikke tukle med 
spillereglene i EU-saken. Dette har-
monerer med folkets klare motstand 
mot EU-medlemskap, der det har vært 
nei-flertall på alle målinger i mer enn 
11 år.

Nå må saken legges død!
Det er ikke første gang at et slikt 
framlegg har kommet opp. Tilsvarende 
forslag har vært oppe til avstemning og 
har vært avvist både i 2004, 2008 og i 
2012. En grunnlovsendring blir frem-
met i ett storting og etter et valg skal et 
nytt storting stemme over det. For-
slaget ble fremmet i 2012 og vil skulle 
komme opp avstemning i perioden 
2013–2017. For å endre Grunnloven må 
⅔ av Stortinget stemme for endringen. 
Det vil si at et mindretall på 57 repre-
sentanter kan blokkere grunnlovsend-
ringen. 
 – Dette var fjerde gang et slikt 
forslag er oppe. Nei til EU forventer at 
denne saken legges død nå, sier Kathri-
ne Kleveland. 

Nei til EUs kandidatundersøkelse 
Før stortingsvalget gjennomførte Nei 
til EU en undersøkelse blant partienes 
kandidater fra alle fylker. Undersø-
kelsen viste at 69 av dagens stortings-
representer ville stemme nei. Bare 
33 representanter svarte at de ville 
stemme ja. 47 svarte «vet ikke», mens 
17 unnlot å svare. 
 – Kandidatundersøkelsen viste seg 
nok en gang som et viktig verktøy for å 
stoppe jasidens forsøk på å endre spil-
lereglene i EU-kampen, sier Kathrine 
Kleveland. 
 – Og Nei til EUs fylkeslag gjorde 
en stor og viktig jobb med å kontakte 
stortingsrepresentantene for å sikre 
oss at de fortsatt står på standpunktet 
de oppga til oss i 2013, sier hun. 
 – Og utfallet avstemningen viser 
tydelig at Nei til EUs innsats, både med 
kandidatundersøkelsen i 2013 og med å 
påvirke stortingsrepresentantene, var 
et viktig bidrag for å forsvare spille-
reglene i Grunnloven. 
 – Samtidig vil vi takke de mange 
stortingsrepresentene som stod ved 
løfta fra 2013 og stemte mot endrings-
forslaget. 

Sa nei. Stortinget avviste forslaget om å endre spillereglene i 
EU-kampen, med et stort flertall.  foto: stortinget

Marianne Aasen. 

AV SINDRE 
HUMBERSET
sindre.humberset@
neitileu.no
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CHRISTIAN TORSETH NY LEDER I NORDLAND: 

Fokus på kysten

Nyvalgt styre. Nordland Nei til EU vil aktivisere flere lokallag i kampen mot TISA og EØS og for å sikre nasjonal 
kontroll over fiskeressursene. Fra venstre: Marianne Kilavik (varamedlem), Christian Torseth, Tine Olsen, Lars Niel-
sen og Merethe Flostrand. Kasserer Ragnhild Arnesen var ikke til stede da bildet ble tatt.  foto: jan r. steinholt 

Christian Torseth fra 
Vefsn overtok som ny 
leder i Nordland Nei til 
EU etter fylkeslagets 
årsmøte i Bodø 10. 
april.

Fylkeslaget har spesielt fokus 
på hva som skjer med kysten 
vår og folkets eiendomsrett 
til ressursene. «Nei til EU 

har et særskilt ansvar for å bidra til å 
beholde nasjonal kontroll med marine 
ressurser», som det står i den vedtatte 
handlingsplanen.
 – EØS-avtalen er en snikinnføring i 
EU. I stedet for å ta heisen, går vi skritt 
for skritt ned trappa til fullt medlems-
skap, sier den nyvalgte lederen.
 
Sikre nasjonal ressursstyring
Nordland Nei til EU er rimeligvis spesi-
elt opptatt av fiskeriene. 
 – Havressursloven og deltakerloven 
er under alvorlig press. Nei til EU har et 
særskilt ansvar for å bidra til å beholde 
nasjonal kontroll med marine ressur-
ser, heter det i handlingsplanen som 
årsmøtet vedtok. 
 Ikke bare det som skjer med fiskerie-
ne, men også TISA-forhandlingene, den 
stadig mer omseggripende EØS-av-
talen og perspektivene ved en mulig 

Brexit, presser fram nye diskusjoner 
om Norges forhold til EU. 
 Vesterålingen Christian Torseth, 
nå bosatt i Mosjøen, sier at organisa-
sjonens viktigste fokus fremover vil 
bli kampen mot norsk medlemskap i 
handelsavtalene TISA og TTIP. 
 – Disse avtalene undergraver norsk 
selvstendighet og vil frata oss mulighe-
ten til å innføre de lover vi ønsker, og å 
bestemme over offentlige tjenester selv. 
Avtalene er horrible, men dessverre lite 
kjent. Jeg oppfordrer folk til å sette seg 
inn i saken før det er for sent, under-
streker han.

Et løft for mer aktivitet
Oppgavene for Nei til EU er mange, og 
de krever at vi løfter organisasjonen og 
aktiviserer flere lokallag: 
 – For Nordland Nei til EU betyr den 
eskalerende problematiseringen av EU 
og EØS at vi må jobbe enda hardere 
for å gjøre oss relevante. Vi må utvikle 
organisasjonen videre ved å følge opp 
våre lokallag tettere og ved å støtte 
oppretting av nye lokallag der det 
finnes drivkrefter som kan drifte den 
lokale organisasjonen, heter det i en 
uttalelse.
 Årsmøtet ønsker også å styrke den 
nordnorske representasjonen i Nei til 
EUs sentrale organer og vil ha et tette-
re samarbeid med fylkeslagene i Troms 
og Finnmark.

AV JAN R. 
STEINHOLT 
jan@neitileu.no

 ȕ Årsmøtet vedtok 
uttalelser om fiskeri, 
TISA og håndhe-
vingsdirektivet. Akti-
ve årsmøtedeltakere 
fra hele fylket kom 
med mange gode 
innspill i debatten 
rundt årsmeldinga 
og handlingsplanen. 
Diskusjonen resul-
terte i flere tilleggs-
forslag og vedtak av 
tre uttalelser.

Ny leder i 
Nord-Trøn-
delag 

 ȕ Ståle Johansen 
er valgt til ny fylkes-
leder i Nord-Trøn-
delag Nei til EU. 
Ståle var nestleder 
i forrige periode og 
har solid faglig er-
faring som leder av 
verkstedklubben på 
Kværner Verdal.
Årsmøtet den 2. april 
ble avviklet i forlen-
gelsen av et åpent 
møte i Verdal om 
jernbanereformen 
og EUs jernbane-
pakke IV. I perioden 
som har gått, har det 
vært gjort innsats for 
å aktivisere lokallag 
i Namsos, Stjørdal 
og Verdal, et arbeid 
som har begynt å 
bære frukter og vil 
bli videreført av det 
nye styret.

Kysten vår 
er ikke til 
salgs!

 ȕ – Fiskeripolitikk 
er noe som opptar 
mange i nord. Dette 
er viktig for oss, sa 
Lars Erik Nielsen fra 
Nordland Nei til EU 
da han åpnet konfe-
ransen «Fiskerienes 
framtid i nord» i 
Bodø den 10. april. 
Tematikken handlet 
om kystens framtid 
i lys av en EØS-av-
tale som eser ut. 
Blant innlederne 
var professor Peter 

Ørebech fra Norges 
arktiske universitet 
i Tromsø og Arne 
Pedersen fra Norges 
Kystfiskarlag.

AV JAN R. STEINHOLT 

Landsmøtet 
i Folkebe-
vægelsen 
mod EU

 ȕ Norgesvenn 
og medlem av det 
britiske underhuset 
for Labour, Kelvin 
Hopkins, mottok i 
mars den såkalte 
«Træskoprisen» på 
Folkebevægelsen 
mod EUs landsmøte 
i København. Kelvin 
Hopkins er, sammen 
med parlaments-
kollega Kate Hoey, 
leder av «Labour 
Leave». Landsmøtet 
i Folkebevægelsen 
mod EU var ellers 
preget av seieren i 
folkeavstemningen 
3. desember i fjor. 

AV HELLE HAGENAU

Frode Rathe i 
Innherred Nei til EU 
inviterer til linjedans 
mot EØS. faksimile 
fra avisa innher-
red 9. mai

UTLYSING:

Dag Seierstad-
stipendet

. 

20 000 kroner til gode masterprosjekt om
EU og Norges forhold til EU.

Dag Seierstad-stipendet 
skal stimulere til kritisk 
kunnskapsutvikling om EU
og Norges forhold til EU. 
Tema og problemstillinger 
med relevans for det politiske 
ordskiftet vil bli prioritert. 
Alle studenter som arbeider 
med en mastergradsoppgave 
kan søke.

Søknadsfrist: 1. september 2016. 

Send søknad og mer informasjon: 
www.neitileu.no/stipend
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Kathrine Kleveland sparket i 
gang årets verveaksjonsu-
ker på Nei til EUs rådsmøte 
lørdag 16. april. I to uker 

fram til 1. mai hadde organisasjonen 
verving som hovedfokus, og dette var 
synlig både på gater og torg, i lokalavi-
ser og på sosiale medier. Det politiske 
hovedtemaet for verveaksjonsukene 
var TISA-avtalen.

Kathrine vervet 14 medlemmer
Mange har vært flinke i verveperioden, 
men sjefen sjøl måtte jo også bidra. Så 
langt har hun vervet 14, og hun gir seg 
ikke der.
 – Jeg liker å verve jeg, og jeg vil jo 
gjerne ha med flere på laget!
 Nei til EU-leder Kathrine Kleveland 
har vervet på møter, vervet via Face-
booksiden sin, vervet i 1. maitoget, men 
de fleste har hun fått ved å ta telefonen 
fatt og ringe.
 – Vi er glade for hvert eneste av de 
23 000 medlemmene vi har, men vi vet 
at det stadig må verves nye. Og fortsatt 
har vi plass til mange flere, så ønsker 
du å bli med på laget, så meld deg inn 
på nettsidene våre.

TISA-fokus i kampanjen 
Nei til EU brukte også kampanjeukene 
til å sette fokus på TISA-avtalen. 
 – Nei til EU jobber hele tiden med 
viktige dagsaktuelle saker, som TISA, 
TTIP, EØS og hvilken innvirkning de 
vil ha på det norske folkestyret, påpe-
ker Kleveland og fortsetter:
 – Vi jobber aktivt for å formidle 
innholdet i TISA-forhandlingene og 
samle de forskjellige TISA-motstands-
bevegelsene. For å kunne gjøre denne 
jobben på en god måte, er vi som gras-
rotbevegelse avhengig av å ha mange 
medlemmer. Derfor satser vi nå ekstra 
på verving og håper at vi får mange nye 
med på laget!

399 nye medlemmer
Av de 399 nye medlemmene ble 295 
vervet ved hjelp av telefonverving. 
38 ble vervet på stand, på gata eller 
ved annen direkte kontakt. Resten av 
vervingene kom inn gjennom nettside-
skjema, SMS og lignende. 
 – Fylkene kan ta mesteparten av 

æren for telefonverving og standsver-
ving. SMS og nettsideskjema sender 
de nye medlemmene inn selv, og de 
genereres ofte av Facebook- og andre 
nettkampanjer fra sentralt, sier med-
lemskonsulent Tale Marte Dæhlen.
 – I tillegg til disse er det kommet 
inn 42 innmeldinger etter verveukene 
[fram til 25. mai]. 23 av kom inn på et 
par dager, sannsynligvis på grunn av 
banneret vi hadde på Facebook og nett-
sidene i forbindelse med at forslaget 
om å endre Grunnloven ble avvist. Bra 
jobba, alle sammen! 

Vervet 25 nye til Nei til EU!
Verveaksjonen fikk en knallstart da 
Toril Mongstad vervet 25 nye medlem-
mer til organisasjonen. Toril Mongstad 
er nestleder i Hordaland Nei til EU og 
brenner for verving og organisasjons-
bygging. Hun har ikke noen spesielle 
vervetriks, men får svært gode resultat 
ved å drive helt vanlig vervearbeid.
 – Jeg liker å snakke med folk og jeg 
ringer gjerne. Kanskje er det mulig 
å høre at jeg liker dette med verving, 
forteller hun.

– Går rett på sak
– Jeg er rimelig kortfattet og går nesten 
rett på sak. Jeg godtar et nei og takker 
for samtalen uansett, sier hun.
 – Når jeg får ja, blir jeg hoppende 
glad, og det formidler jeg til den jeg 
snakker med. Jeg ringer opp igjen til 
dem jeg ikke når i første omgang. Det 
vil si at jeg ikke gir meg så lett. Men jeg 
maser ikke på folk. Og jeg tar meg gjer-
ne tid til en diskusjon om noen ønsker 
det.
 – Kort fortalt: jeg liker dette arbei-
det fordi vi trenger medlemmer og 

– Jeg liker å verve 
jeg, og jeg vil jo 
gjerne ha med 
flere på laget!
KATHRINE KLEVELAND
Leder i Nei til EU

1. Kathrine Kle-
veland og Hilde 
Loftesnes Nylén, 
generalsekretær i 
Nei til EU, delte ut lø-
pesedler om verving 
og TISA i 1. maitoget 
i Oslo. foto: kristin 
brenna

2. Asbjørn Geithus 
fra Gloppen Nei til 
EU i ivrig vervesam-
tale med en kunde 
på butikken. foto: 
sindre humberset 

3. Toril Mongstad 
overrekker Nei til 
EUs jubileumsbok, 
«Folket sa Nei» i 
gave til Else-Marie 
Sandal fra Har-
dangerbiblioteka, 
avd. Odda. foto: 
karl-sverre hol-
dal

4. Du kan bli med-
lem i Nei til EU ved å 
sende sms, via nei-
tileu.no, ringe eller 
sende e-post. 

1.

Nei til EUs verveuker fra 18. april til 1. mai ga hele 399 nye 
medlemmer. – Velkommen på laget til alle dem som har 
sagt ja til være med i Nei til EU i de to verveukene vi har 
hatt, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

VERVEKAMPANJE 2016:

Vervet 399 på to uker!
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AV SINDRE 
HUMBERSET
sindre.humberset@
neitileu.no

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 
Martin Kolberg, 
leder i Kontroll- og 
konstitusjonskomi-
teen får gode ord for 
komiteens klare inn-
stilling på avvisning 
av endringsforslag 
på Grunnlovens 
paragraf 115. Takk for 
forsvar av Grunn-
loven!

Stikk i sida
Siv Jensen står i 
spissen for regje-
ringens forslag om 
å underlegge oss 
EUs overnasjonale 
finanstilsyn og avgi 
suverenitet til ESA 
som heretter kan 
overstyre norske 
banker og tilsyn. 
Det er første gang 
siden inngåelsen av 
EØS at det foreslås 
suverenitetsavståel-
se etter Grunnlovens 
§ 115.

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

fordi jeg tror på saka vår.
 Den gode responsen som Toril får, 
viser at det nytter å gjøre noe, og at 
mange faktisk vil bli medlem, bare de 
får spørsmålet.

Verving på stand på Sandane
Lørdag 23. april hadde Gloppen Nei til 
EU stand på butikken for å verve med-
lemmer, informere om TISA-avtalen 
og selge jubileumsbøker. Ververne kom 
i snakk med mange og fikk delt ut mye 
materiell. Handlerne som gikk forbi 
standen, var positive, og mange støttet 
kampen mot TISA. 
 – Ja, dette er viktig! Stå på, var hil-
senen fra en av dem som fikk TISA-fly-
gebladet i handa på standen.
 Ververesultatet av standen var ett 
nytt medlem. Mest positivt var det at 
lokallaget fikk solgt fire eksemplar av 
Nei til EUs jubileumsbok «Folket sa 
nei!».
 – Gloppen Nei til EU har solgt ut 
nesten alle bøkene vi har mottatt fra 
fylkeslaget. Vi må bestille flere, for de 
er veldig godt egnet til gaver og premi-
er, sier Jostein Hansen, leder i Gloppen 
Nei til EU.

 – Vi får bedre verve-
resultat når vi går dør til dør 

og verver. Her når vi mange, men de 
har det travelt og går raskt forbi stan-
den, forteller han.

Verving i Akershus
Akershus Nei til EU gjorde en solid 
innsats i vervekampanjeuken. Den 
første lista som kom inn, hadde tretten 
nye medlemmer, og det er bare resultat 
av innsatsen til ett styremedlem.
 – Fylkesstyret fordelte lister med 
kandidater fra kommunevalget i 2015 
som ikke alt er medlemmer av Nei til 
EU, og i dag kom den første lista tilba-
ke, sier fylkessekretær Kjell Arnestad 
mot slutten av verveukene. 
 – Inger i fylkesstyret hadde vervet 
hele tretten nye medlemmer! Noen 
flere vil ha mer informasjon før de 
melder seg inn. Vi ser fram til at resten 
av listene kommer inn, sier han.
 – I en tid der det blir mer og mer 
klart at EØS, TTIP og TISA ikke går 
sammen med et godt lokaldemokrati 
og velferdsstaten, ser mange nå at tiden 
er inne for å øke innsatsen i Nei til EU, 
legger han til. 

Bli medlem!
 ȕ Å bli medlem 

er enkelt: send en 
sms med NEITILEU 
+ navn, adresse og 
e-postadresse til 
2090. 

 ȕ Medlemsskapet 
koster 200 kr første 
året. 

 ȕ Du kan også 
melde deg inn via 
nettsiden eller ved 
å sende en e-post til 
medlem@neitileu.no

3.

4.

Bli 
medlem 

i Nei til EU!
Send følgende SMS-melding 

NEITILEU <DITT NAVN 
OG POSTADRESSE> til 

2090 (200,–)

2.



Topp 5
Fem problematiske 
EU- og EØS-saker.

1 Overna-
sjonalt 

finanstilsyn  
Skal Norge slutte 
seg til EUs overna-
sjonale finanstilsyn 
og avgi suverenitet 
til ESA som kan over-
styre norske banker 
og tilsyn? Stortinget 
avgjør i juni.
[Opp fra 4. plass ] 

2 Storbri-
tannia

Britene holder 
folkeavstemning om 
EU-medlemskapet 
23. juni. Meningsmå-
lingene viser jevnt 
løp. Blir det Brexit?
[Uendret]

3 Schengen
Flyktningkri-

sen ved Europas 
grenser viser at EUs 
Schengen-system 
ikke er bygd for å gi 
mennesker i nød en 
human behandling. 
EUs avtale med 
Tyrkia, som EU håper 
skal bremse tilstrøm-
ningen av flyktninger 
til unionen, blir kriti-
sert av FN for å bryte 
med flyktningers 
rettigheter. 
[Ned fra 1. plass]

4 Anskaf-
felsedi-

rektivene
Alle synes å være 
enig om at ideelle 
organisasjoner er 
gull verdt for å gi 
innbyggerne et 
godt velferdstilbud. 
Likevel vil regje-
ringen innføre EUs 
anskaffelsesdirektiv, 
som gjøre at ideelle 
må konkurrere med 
kommersielle fore-
tak. Stortinget avgjør 
i juni. [Ny]

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.
[Uendret] 

ENDEPUNKT

Neste 
Standpunkt
Frist for innlegg og 
andre innsendte 
bidrag til nummer 
4-2016 er 
1. september 2016. 

MORTEN PERSSON SELSTAD:

Ny fylkesleder 
i Telemark 

Morten Persson Selstad 
er 25 år fra Rjukan, men 
bor i dag i Skien. Han er 
utdannet med fagbrev 

som energimontør og er leder av LO 
Ungdom Telemark, samt at han har 
sittet i fylkesstyret til AUF i Telemark 
i fire perioder, frem til årsmøtet nå i 
februar da han gjekk ut av styret. Sel-
stad jobber i fagforbundet Handel og 
Kontor som organisasjonsmedarbeider 
for Telemark, Buskerud og Vestfold.

Mot overstatlig union 
– Hvorfor har du valgt å engasjere deg i 
Nei til EU, Morten?
 – Jeg valgte å engasjere meg fordi 
jeg ikke ønsker at Norge skal inn i EU. 
Grunnen til at jeg ikke ønsker Norge 
inn i EU skyldes rett og slett at jeg ser 
hvordan EU har gått fra å være han-
delsunion til å bli en overstatlig union 
som vedtar direktiver som alle med-
lemsland må godta. 
 – Samtidig så vekket TTIP og TISA 
min oppmerksomhet grunnet alt 
hemmelighetskremmeriet, samt at 
man ikke trenger folkeavstemning for å 
signere handelsavtalen. 
 – For meg så har alltid folkesuvere-
nitetsprinsippet og lokaldemokratiet 
vært bærebjelkene i mine politiske 
engasjement, og jeg frykter for lokal-
demokratiet vårt om vi skulle blitt 
medlem av EU eller signert TTIP og 
TISA-avtalene.

Kampen mot EØS-avtalen 
– Hva anser du som om er det viktigste å 
arbeide med fremover, Morten? 
 – Kampen for å si opp EØS-avtalen 
og erstatte den med en handelsavtale 

blir det viktigste framover. Samtidig 
må vi advare om de hemmelige for-
handlingene om to nye handelsavtaler, 
TISA og TTIP, som truer med å under-
grave handlefriheten vår og demokra-
tiet vårt. 
 – Norge er blant de rundt 50 landa 
som forhandler om TISA, som er en 
omfattende tjenestehandelsavtale, 
mens vi gjennom EØS kan bli ramma 
av avtaleverket i TTIP, som er en han-
dels- og investeringsavtale som USA og 
EU forhandler om. 
 – Avtalen vil blant annet straffe 
stater dersom de vedtar miljøkrav eller 
på demokratisk vis vedtar regler som et 
firma hevder vil redusere fortjenesten 
deres. Dersom TISA og TTIP blir 
vedtatt, vil folkevalgte forsamlinger 
ikke lenger kunne gjøre som de vil, sier 
Selstad.

– Jeg frykter for lokal-
demokratiet vårt om vi 
skulle blitt medlem av 
EU eller signert under 
TTIP og TISA-avtalene, 
sier Morten Persson 
Selstad.

AV JOHN ØYSLEBØ 
john.oyslebo@
neitileu.no

Mot TTIP og TISA. Morten Persson Selstad vil prioritere kampen 
mot EØS, TTIP og TISA som ny leder i Telemark Nei til EU. 
 foto: john øyslebø


