Akershus Nei til EU - arbeidsplan 2019-2020

1. Generelt
Akershus Nei til EU legger Nei til EUs arbeidsplan 2019-2020 til grunn for sitt arbeid.
I Nei til EUs arbeidsplan er alle de aktuelle arbeidsområdene beskrevet og begrunnet, videre er det
for hvert kapitel satt opp et varierende antall tiltak ordnet i kulepunkter. Utover de punktene som vi
prioriterer og tar opp her, viser vi til hovedorganisasjonens arbeidsplan for 2019-2020.
I over ti år har det vært sammenhengende nei-flertall i Norge til norsk medlemskap i Den europeiske
union. Ved siste stortingsvalg (2017) ble det valgt inn et stort antall stortingsrepresentanter som er
kritiske til EØS-avtalen.

2. Politisk virksomhet
Målsetting: Oppdatere og skolere organisasjonen gjennom informasjon og debatter om
-EU
-EØSs pengepolitikk
-EUs utenriks- og militærsamarbeid
-EUs politikkområder som energi, arbeidsmarked og transport.
Nei til EUs landsmøte i 2018 har vektlagt to hovedsatsingsområder for sitt videre arbeid:
1.
2.

Ut av EØS- opprett en jevnbyrdig handelsavtale med EU
Utvikle sterke allianser mot EUs unionsprosjekt

Sentrale jurister er av den oppfatning at Stortingets praksis med å fatte vedtak som innebærer å avstå
suverenitet til EU-organer etter § 26.2 i Grunnloven, er feil. Juristene peker på at slike saker må
behandles etter § 115 som krever kvalifisert flertall. Vi vil ved enhver anledning påpeke at Stortinget,
gjennom slik praksis, underminerer mindretallsvernet i Grunnloven. Nei til EU forbereder sak til
Høyesterett for å bringe klarhet rundt dette spørsmålet.
Folkestyre, miljø, nasjonal- og internasjonal solidaritet er sentrale verdier og gode argumenter for
Nei til EU. Innenfor denne rammen skal vi arbeide for å sikre at Norge kan styre seg selv.
Det er viktig å bevare Nei til EU som en brei tverrpolitisk organisasjon, det må Akershus Nei til EU
ta hensyn til i sitt arbeid med å skape flertall mot EØS-avtalen. Nei til EU vil at forholdet til EU skal
reguleres gjennom en handelsavtale og klart avgrensede samarbeidsavtaler. EU-vedtak skal ikke
automatisk ha forrang foran nasjonalt lov- og avtaleverk, ILO-konvensjoner og lignende. Så lenge
Norge er medlem i EØS, er det viktig å arbeide for at reservasjonsretten blir brukt.
Akershus Nei til EU vil følge nøye med i EUs skjerpede militærpolitikk (offentliggjort 28.06.16) –
fra «soft» til «smart» power, dvs en mer handlingsrettet, offensiv politikk – fra «visjon til handling».
Akershus Nei til EU krever større åpenhet om behandling av EU- og EØS-saker, forhandlinger om
oversjøiske handelsavtaler i EUs regi og konsekvensene av EUs energiunion (ACER). Poenget med
dette er å sikre en åpen, offentlig debatt som først og fremst kan bidra til å hindre at uønsket og
udemokratisk lovverk blir vedtatt i Norge.

Tiltak:
 Vise at EØS-avtalen ofte griper inn på uheldig vis i enkeltmenneskers hverdag og gir negative
virkninger for norsk næringsliv, distriktspolitikk og demokrati. Vi vil arbeide for at vedtakene
om å innføre postdirektivet, datalagringsdirektivet og jernbanepakke 3 bli omgjort. At
«ostetollen» ikke blir reversert eller underminert av økte frikvoter og at kampen mot
jernbanepakke 4 og ACER fortsetter. Rette fokus mot mobilitetspakken, markedsinnretting av
offentlig sektor (Hjelmenutvalget), og ESAs overvåkning og inngripen ovenfor norske
tariffavtaler
 Bruke EØS-saker aktivt i lokalvalgkampen 2019, særlig ut fra ESAs krav om anbudsutsetting
og markedsretting av offentlige tjenester (Hjelmenutvalget)
 Følge utviklingen omkring handels- og investeringsavtalene TiSA og TTIP og kreve åpenhet
rundt disse forhandlingene
 Vi skal samarbeide med lokallag, fagorganisasjoner og politiske partier om å informere om
virkningen av aktuelle EU-direktiver og forordninger, og motarbeide forsøk på å utvide EØSavtalens virkeområde slik at nye områder legges under ESA-kontroll og EFTA-domstolen.
Slik skal vi bidra til å løfte debatten om EØS og alternativer til EØS og dermed skape flertall
mot avtalen i folket frem mot neste LO-kongress og stortingsvalg i 2021
 Legge til rette for åpne møter om EØS og faglige rettigheter i samarbeid med relevante
organisasjoner
 Videreformidle tilbud om relevante studiesirkel til lokallag og medlemsgrupper i løpet av
2019 – hvis mulig i lokalene til Akershus Nei til EU

3. Organisasjonsbygging
Målsetting: Vi må framstå som en organisasjon som folk føler det er behov for og har bruk for. Det
har blitt færre aktive lokallag og medlemstallet har sunket de siste åra. Godt politisk arbeidet, ikke
minst lokalt, er en viktig faktor om vi skal klare å få organisasjonen til å vokse igjen, og skal vi nå
våre politiske mål, trengs det en større og mer slagkraftig organisasjon, flere aktive lokallag og flere
medlemmer.
Det er ikke umiddelbart fare for ny søknad om EU-medlemskap. Men for å nå våre mål når det
gjelder EØS, jernbanepakke 4 og ACER må organisasjonen fortsette «kampanjefasen».
Organisasjonsbygging må derfor prioriteres.
Tiltak:
 Fortsette arbeidet for å få kontaktpersoner eller «styrer» i hver kommune eller i grupper av
kommuner, og så langt det er mulig, skal fylkesleddet hjelpe lokallagene med å arrangere
møter og stands
 Prioritere organisasjonsbygging og verving. Vi skal verve flest mulig nye og beholde tidligere
medlemmene; flere kvinner, flere med minoritetsbakgrunn og flere yngre. Aldersgruppene
mellom 30 og 50 år er underrepresentert i organisasjonen. Vår målsetting er 1800 medlemmer
i Akershus Nei til EU ved årsskiftet 2019/2020. Fylkesstyret skal vedta en vervplan som
starter våren 2019
 Støtte økonomisk og faglig arbeidet til Ungdom mot EU og Studenter mot EU
 Søke samarbeid med fagmiljøer, utdanningsmiljøer og organisasjoner som helt eller delvis har
samme interesser som Nei til EU. Energi- og miljøpolitikk, landbruk, arbeidsmiljø, helse,
samferdsel og utdanning er eksempler på saksområder der det kan skapes interessefellesskap
med Nei til EU

 Tilrettelegge for større aktivitet i eksisterende lokallag
 Bidra til Nei til EUs kvinnepolitiske arbeid ved å delta i 8. mars-tog med EU-parole og å
støtte opp under 1.mai- paroler med temaet EU/EØS rundt i Akershus og Oslo
 Se på muligheten for å opprette et faglig utvalg med representanter fra fagbevegelsen,
kvinnebevegelsen og miljøbevegelsen
 Jobbe for å få inn flere e-postadresser fra medlemmene

4. Informasjon og media
Målsetting: Styrke informasjonsarbeidet overfor egne medlemmer, tillitsvalgte og folk i Akershus
generelt. Spre informasjon om aktivitetene våre og synliggjøre organisasjonen.
Tiltak:
 Bruke hjemmesidene til Akershus NtEU aktivt slik at de er oppdaterte og informative.

 Akershus Nei til EU skal være aktive på sosiale medier. I tillegg til å promotere
arrangementer vil vi bruke sosiale medier til å mobilisere og skape debatt rundt viktige
politiske saker.
 Arrangere stands med utdeling av info om EU/EØS og andre aktuelle saker samt være aktiv
på sosiale medier.
 Skrive innlegg til lokalaviser om aktuelle saker.
 Arrangere et kurs i sosiale medier for styremedlemmer og tillitsvalgte ved behov.

