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Kjære medlemmer i Hedmark NEI til EU.
Ønsket om et levende demokrati var den viktigste grunnen til at folk i Norge stemte nei til
EU-medlemskap i 1994.
EU har et demokratisk problem som vokser. Myndighet over stadig nye områder overføres
fra nasjonalstatene til EU, og innbyggerne i EU har liten oversikt over hva som skjer bak de
lukkete dørene i Brussel. I 2014 stemte bare 42,5 prosent av velgerne ved valget til EUparlamentet. Utenfor EU kan vi ha et folkestyre hvor innbyggerne i landene deltar i valg av
politikere og politikerne står til ansvar for velgerne.

Hedmark NEI til EU har i året 2018 hatt fokus på EUs energiunion ACER, som Stortinget
vedtok at Norge skulle knytte seg til. Avstemningen ble gjennomført etter grunnlovens § 26
med simpelt flertall og ikke etter §115 med ¾ flertall slik NEI til EU krevde.
Avståelsen av suvereniteten over vannressursene våre er noe som ikke kan reverseres og
dermed har vi gitt fra oss råderetten og kontroll over vannkrafta og energipolitikken for all
framtid. Island har ikke vedtatt ACER enda og kan stanse den norske tilknytningen.

EØS-avtalen er oftere et framme i lyset og på Stortinget blir det oftere stemt nei til nye
direktiver enn tidligere år. EØS-avtalen blir stadig mer omfattende. Vi har vedtatt 1200
direktiver i EØS-avtalen, hvor 6000 av disse fremdeles gjelder. De fleste sakene/direktivene
blir vedtatt uten motstemmer. Grunnen er jo at det er lover som Norge ønsker å innføre.
Disse lovene/ reglene kunne vi like gjerne innført ved å ha en handelsavtale. Hedmark NEI til
EU hadde et åpent møte i Elverum med tittelen «EØS-avtalens betydning gjennom et kvart
århundre» i mai.
Vi har markert motstand mot avståelse av styringsretten over en viktig del av infrastrukturen
vår ved å arrangere møter på Hamar og i Kongsvinger med temaet: «Blir persontrafikken på
norsk jernbane en gavepakke til EU og private jernbaneoperatører».
NEI til EU er fremdeles opptatt av og håper vi kan arrangere seminarer/prosjektkvelder om
miljøet og produksjon av ren mat. Det er et av de viktigste temaene i verden ved siden av å
sikre rent vann og ren luft for flest mulige mennesker på jorda. Vi har søkt om økonomiske
støtte fra DU til dette.
Hedmark NEI til EU ønsker dere velkommen til fylkesårsmøtet og det åpne møtet etter på.
Håper dere vil delta med spørsmål og stort engasjement.

