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Kjære medlem i Hedmark NEI til EU. 

Året som vi har bak oss har vist at det fremdeles er viktig med kunnskapsformidling om 

EØS-avtalen. Den gir oss mange nye regler/direktiver hver dag som endrer det norske 

samfunn. EØS-avtalen er blitt så mye mer enn en handelsavtale. Den skulle og skal fremdeles 

presse mesteparten av EU- samfunnet inn i Norge, slik at det skal være klart for norsk 

medlemskap i EU.  

Da Norge ved folkeavstemningen i november 1994 stemte nei til medlemskap i EU, trådte EØS-

avtalen i kraft. Det ble den gang og blir det i dag også påstått, at EØS-avtalen er viktig for å få solgt 

de norske varene på det indre marked. Men eksporten fra Norge til land utenfor EU har økt mye 

sterkere enn til EU-landene etter 1994 og eksporten av industriprodukter var like stor før EØS- 

avtalen trådte i kraft som etter. Det er ingen andre land enn EØS-landene Luxembourg, Island og 

Norge som har en slik avtale med EU som er slik at EØS-landene må gi opp tariffavtaler og 

lovregler som begrenser innleie av bemanningsselskaper.   

Ved meningsmålinger hvor spørsmålet er om du vil bytte EØS-avtalen mot en handelsavtale, viser 

det seg at flere vil ha handelsavtale enn EØS-avtalen. Et flertall vil ha folkeavstemning om EØS-

avtalen og det gjelder både EU-tilhengere og – motstandere. Det må jobbes for å erstatte EØS- 

avtalen med en fornyet handelsavtale som er mer likeverdig for begge/alle handelspartnerne og 

ivaretar demokratiet, slik et land med folkestyre ønsker.   

I løpet av 2017 har Hedmark NEI til EU studiekvelder i styret om EØS-avtalen og dens 

konsekvenser og alternativer. Et åpent møte om EØS eller handelsavtale ble arrangert sammen med 

Oppland NEI til EU på Biri. Hvilke alternativ finnes i stedet for EØS var og tema på den åpne delen 

på forrige fylkesårsmøte.                              

            

                  

Samtlige stortingsrepresentanter har blitt spurt om hvordan de vil stemme når saken om norsk tilknytning til EUs 

energiunion skal vedtas. Her viser vår fylkesleder en oversikt over svarene som er sendt inn fra Hedmarks 

representanter på Stortinget. 
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Temaet miljøet og produksjon av ren mat er et av de viktigste temaene i verden ved siden av å sikre 

rent vann og ren luft for flest mulige mennesker på jorda.  Hedmark NEI til EU har igjen søkt om 

UD-midler til prosjekt om EØS-avtalens miljøbestemmelser og dens påvirkning på norsk jordbruk 

og matproduksjon. Dersom vi tildeles midler, vil det bli åpne møter med disse temaene i fokus og 

alle er velkomne til å lære om dette og å stille spørsmål og diskutere..  

I 2015 la Europakommisjonen fram en melding om EUs Energiunion. Norge kan via EØS-avtalen 

bli tilsluttet energiunionen og antakelig miste styringa over landets kraft- og naturressurser. Et 

hovedbudskap i meldingen fra Europakommisjonen er at Europa trenger en helhetlig energipolitikk, 

med et velfungerende indre energimarked.  Dette har dere mulighet til å høre om på det åpne møtet 

etter årsmøtet.  

  

Hedmark NEI til EU ønsker dere hjertelig velkomne til årsmøtet og det åpne møtet. Håper dere vil 

delta med spørsmål og vise stort engasjement. 


