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Innledning 

Bergen Nei til EU er et aktivt lokallag i Nei til EU som arbeider for at Norge ikke skal søke medlemskap 

i den europeiske unionen EU, og for at EØS-avtalen skal erstattes med en normal og likeverdig 

handelsavtale uten politisk styring.  

2017 var et valgår med Stortingsvalg, og det var også LO-kongress. De tidligere samarbeidspartiene 

Høyre og Fremskrittspartiet fortsatte i regjering, etter hvert kom også Venstre til. Dermed har vi 

fremdeles en særdeles EU-vennlig regjering, og med et fortsatt EU og EØS-vennlig Arbeiderparti, ser 

det ikke ut til å være stemning for å reise debatten om vår tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen. 

Det gledelige er likevel at saken har fått større publisitet og debatteres nå mer åpenlyst i presse og 

media. Det er bra, og det gir håp om å få fortgang i arbeidet med å stoppe overstyring og innordning 

av stadig flere direktiver og forordninger.  

Med dette som utgangspunkt, legger styret opp til følgende arbeidsplan for 2018:  

Hovedsatsingsområder:  

Kunnskapsformidling. 

Vi vil formidle kunnskap om at 

 Det finnes alternativer til EØS-avtalen 

 EØS må erstattes av en normal og likeverdig handelsavtale 

 EØS-avtalens bestemmelser fører til sosial dumping og undergraving av den 

norske arbeidslivsmodellen, og setter den norske velferdsmodellen i fare 

 At EØS-avtalen sakte og sikkert fører til at Norge knyttes til EU på en måte som 

folket har sagt nei til to ganger  

 Avtaler som TTIP og TISA først og fremst er avtaler som sikrer kapitalkreftene 

Dette vil vi gjøre gjennom åpne møter, standsvirksomhet, artikler i Løvetannen og 

leserinnlegg i pressen. 

 



Medlemsverving 

 Gjennom aktivt arbeid for verving og gjenverving skal medlemstallet 

opprettholdes og helst økes  

 Gjenverving av medlemmer i utakt med kontingentbetaling skal ringes minst 2 

ganger i året 

 Det skal gjennomføres stands-aktiviteter for å verve nye medlemmer 

 Lokallaget skal også bidra til at nasjonale vervekampanjer også gjennomføres i 

Bergen 

Andre viktige satsingsområder: 

 Solidaritet og samarbeid med andre organisasjoner.  

Vi vil: 

- markere Nei til EU på 1. mai og støtte opp om 8. mars arrangement som 

har brodd mot EU/EØS 

- videreutvikle samarbeidet med politiske partier, fagbevegelsen og andre 

naturlige samarbeidsparter i samfunnet 

 Medlemsbladet Løvetannen 

- Vi vil utgi minst to numre i løpet av arbeidsplanperioden 

 Medlemsmøter / åpne møter. Vi vil: 

- arrangere minst ett åpent debattmøte i året om et tema innenfor 

satsingsområdene 

- samarbeide med Hordaland Nei til EU om studiesirkel/debattmøter om 

tema innenfor hovedsatsingsområdene 

 Arbeide aktivt for å få flere unge medlemmer 

 


