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Sak6. Innkomne forslag 
            
Forslag fra Jan Christensen: 
 

MENINGSSENSUR OG FACEBOOK 

 
For flere år siden opprettet Buskerud Nei til EU egen Facebookside. Det var fritt fram for fylkeslagets 

medlemmer både å skrive innlegg og å kommentere. Tillitsvalgte hadde dog mulighet til å slette det som 

måtte være upassende. Nei til EU sentralt hadde ingen innflytelse over hva vi Buskerud-medlemmer 

skulle være opptatt av. 

 

I fjor sommer lanserte fylkesstyret ei ny Facebookside med samme navn, i konkurranse med den 

opprinnelige.  

Jeg ba i den anledning fylkesstyret begrunne hvorfor denne nye siden ble opprettet, men har til dags dato 

ikke fått svar. 

Etterhvert har jeg forstått at det var Nei til EU sentralt som ønsket at Buskerud skulle skifte ut den gamle 

Facebooksiden med ei ny, og at den nye siden kun skulle ta opp emner som enten Nei til EU sentralt eller 

eventuelle oppnevnte fylkesstyre-administratorer, ønsket. Vanlige medlemmer i Buskerud Nei til EU, 

skulle kun ha mulighet til å kommentere innlegg.  

Den opprinnelige Facebooksiden til Buskerud - med mye gammelt historisk materiell - er nå forsvunnet. I 

stedet eksisterer kun den nye siden, som i hovedsak synes administrert fra sentralt hold. Selv prøver jeg å 

legge ut artikler. Det er nå umulig. 

  

Nei til EU er en grasrotorganisjon. Noen vil si "på sotteseng" fordi organisasjonen ikke evner å øke 

oppslutningen til tross for at Norges nære EU-tilhørighet stadig mer negativt griper inn i folks hverdag. 

Organisasjonen forgubbes. Fra sentralt hold saboteres levende medlemsdemokrati som nettopp ei aktiv 

Facebookside kunne bidra til. Dessverre lider Nei til EU sin egen Facebookside, samt Facebooksidene fra 

andre fylkeslag, av samme skjebne som vår. 

 

I enhver grasrotorganisasjon er medlemmene den viktigste ressurs. Dette må også gjenspeiles i sosiale 

media som blant annet Facebook. 

 

Årsmøtet i Buskerud Nei til EU ønsker ei Buskerud Nei til EU-Facebookside der fylkeslagets medlemmer 

kan ta opp og diskutere emner som både har tilknytning til EU/EØS, styrkinga av Nei til EU og 

beslektede emner. I fall dette er umulig å få til med dagens ordning, ber årsmøtet om at nåværende 

Facebookside parkeres, og at - om mulig - fylkeslagets tidligere Facebookside gjenoppstår. Om denne er 

slettet, må fylkesstyret i løpet av sommeren opprette ei ny Facebookside etter mønster av den 

opprinnelige. På lik linje med medlemmer av Buskerud Nei til EU, er Nei til EU sentralt velkommen til å 

bidra med innlegg og kommentarer på denne nye siden. 

 

Jan Christensen 

 


