
     
 

Sak 4 - Forslag til arbeidsprogram:  
Buskerud Nei til EU arbeider mot norsk medlemskap i EU og for å si opp EØS-avtalen.  
For følgende år vil dette komme til uttrykk gjennom arbeidet med disse saksområdene: 
 

1. Politisk samarbeid.                  
Buskerud Nei til EU vil samarbeide med alle parti og organisasjoner som ønsker å holde Norge utenfor EU 
og som ønsker å oppheve EØS-avtalen.             
Buskerud Nei til EU vil samarbeide nært med Ungdom mot EU. 

2. Stortingsvalg.                            
Gamle Buskerud fylke har 8 faste representanter på Stortinget, og Buskerud Nei til EU vil få fram hva de 
enkelte partia og hva de enkelte kandidatene mener om EU og EØS. Buskerud Nei til EU vil vise dette for 
velgerne i Buskerud, slik at de kan få se hva de kan forvente seg av kandidatene på disse spørsmåla.           
   
Kampanjer leda fra Nei til EU sentralt, som ACER og jernbanepakken, kan bidra til å vise hva 
stortingskandidatene virkelig mener.           
Buskerud Nei til EUs arbeid med avisinnlegg vil her være viktig. 

3. Åpne møter.                    
Buskerud har opparbeida seg en tradisjon med store åpne møter, om viktige tema, på Vestfossen og i 
Drammen. Dette skal Buskerud Nei til EU fortsette med i samarbeid med lokallaga. I tillegg vil det tas 
initiativ til å få i stand møter andre steder i fylket. Dette arbeidet sees i sammenheng med verving og 
arbeidet med å få nye lokallag. 

4. Informasjonsspredning.                 
Drammen Nei til EU har arbeida opp en Facebookside, som fylkesstyret nå får spre til hele fylket.  Den er 
vellykka.  
Buskerud Nei til EU vil arbeide med å styrke og videreutvikle dette arbeidet.      
Styret vil fortsette å utvide arbeidet med avisinnlegg, noe som er i godt sig. Valgkampen vil være den 
første, store utfordringa vår her.  
Styret arbeider videre med medlemsbladet.    

5. Nye lokallag.                      
I dag har Buskerud Nei til EU tre lokallag, Ringerike, Eiker og Drammen. Styret arbeider stadig med å få i 
gang nye. Dette vil det fortsette med i dette året.  
Buskerud har hatt ett lokallag på Kongsberg, som det er ønskelig å få i gang igjen, og det er gjort ett 
forsøk i Lier, som òg må prøves på ny.  

6. Fagrørsla.                   
Buskerud Nei ti EU har bevilga penger til Faglig utvalg i Nei til EU og vil prioritere å få til et samarbeid med 
EØS-motstandere i fagrørsla i Buskerud. 

7. Verving.                     
Styret vil følge opp vervekampanjene fra Nei til EU sentralt. 

8. Materiellfornying.                   
Styret vil fornye bannerne og flagga som lokallaga kan låne til standsbruk i profileringsarbeidet sitt. 

9. Kampanjer.   
Buskerud Nei til EU vil følge opp og støtte kampanjer, som mot ACER og  om jernbanepakka, fra Nei til EU. 
Styret har alt bevilga kr. 15.000,- til Faglig utvalg i Nei til EU.  


