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Januar 2020 

Kjære medlemmer i Hedmark NEI til EU. 

I den norske befolkningen er det fremdeles stor motstand mot medlemskap i EU. Men flere 

politiske partier og organisasjoner ønsker likevel å ta opp igjen spørsmålet om EU-

medlemskap for Norge. Det er viktig at NEI til EU viser seg som en sterk, solidarisk og aktiv 

nei-allianse som argumenterer til forsvar av folkestyre og miljøet. At NEI til EU er en 

kunnskapsrik organisasjon og synlig i media og i samfunnet, er meget viktig og 

betydningsfullt for å bevare en stor og sterk organisasjon. 
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Den 29. november i 2019 feiret neisiden at det var 25 år siden det norske folk sa nei til å bli 

medlem i EU. En folkets fest med over 300 motstandere markerte dette sammen med sentrale 

personer fra nei-siden i 1994 som Anne Enger, Kjell Magne Bondevik, Hallvard Bakke, Dag 

Seierstad, Eva Nordlund, Jan Davidsen, tidligere Nei til EU-ledere og mange flere.   

Det var samarbeid, laginnsats og ufattelig mye dugnad og hardt arbeid som gjorde at Norge 

stemte nei til å bli med i unionen EU. Det var en brei allianse med stor toleranse, sa leder  

Kathrine Kleveland i sin festtale. 

Ved folkeavstemningen i 1994 som ga 52,2 prosent nei, viste det seg at kvinner var mer 

skeptiske enn menn, og folk i distriktene mer skeptiske enn i tettbygde strøk. Det å mene at 

vi bør være en selvstendig nasjon handler ikke om egoisme. Samarbeid med andre nasjoner 

kan vi sørge for gjennom samarbeidsavtaler. Nei til EUs våpen mot EU-medlemskap er et 

solidarisk nei og kampen for å beholde vårt folkestyre. 

 

 

 

 

Nei til EU har blitt enda mer aktiv på miljøfronten enn tidligere. De fleste legger merke til 

miljøkrisa som sprer seg over hele kloden. Vår organisasjon mener at det må samarbeides 

samtidig som hvert enkelt land sørger for å ha sin egen klimapolitikk, som er tilpasset landets 

natur. Her kan Norge være et foregangsland med ren kraft, høy kompetanse og miljøvennlig 

industri.  Vi kan også håndtere store klimamessige tiltak og utfordringer på en trygg måte. 

Men det må være politisk vilje til dette. 

Kan EU sin politikk med fri flyt av varer og økt økonomisk vekst begrense det totale 

klimautslippet? Varene blir også transportert lange strekninger som slett ikke er heldig for 



3 
 

 

klimaet. Norge må ikke la EU bestemme utslippskuttene våre hvis  disse er for små. Vi må 

sette oss våre egne mål.  

 

Landbrukspolitikken er formelt unntatt EØS-avtalen, men påvirkes likevel gjennom denne. 

Nei til EU mener at en selvstendig landbruks- og fiskeripolitikk er en forutsetning for at 

bosettingen i distriktene fortsatt skal eksistere. Et sterkt tollvern er avgjørende for 

landbruket, næringsmiddelindustrien og næringer som er tilknyttet disse.  

 

Hedmark NEI til EU ønsker dere velkommen til fylkesårsmøtet 2020 og det åpne møtet om 

Skogbruket i «Det grønne skiftet» etterpå. Håper dere vil delta med spørsmål og stort 

engasjement. 

                                                                                                        Styret 

                                                                                                                                                                    


