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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.  

Fra januar 2019 har Norge en flertallsregjering av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig 

Folkeparti. Dette vil gjøre kampen for å få sagt opp EØS-avtalen vanskeligere, selv om enkelte i FrP 

har tatt til orde for at avtalen ikke bare er god for oss. Det positive er likevel at EØS som 

diskusjonstema er oftere oppe både i presse og media, og i diskusjonsfora der aktuelle politikk-

områder står på dagsorden. Fagbevegelsen er også mer opptatt av saken, og det knytter seg 

spenning til hva de ulike forbundene vil bestemme seg for, spesielt viktig er Fellesforbundets rolle 

innen LO.  

Storbritannia går, etter planen, ut av EU 29. mars. Det gjenstår å se hva dette vil føre til for 

samhandelen mellom Norge og Storbritannia, vår største handelspartner innen unionen.  

Vi er i et valgår, det er kommune- og fylkestings-valg til høsten, resultatet av dette vil speile 

regjeringens popularitet. EØS-avtalens bestemmelser innvirker i høy grad også på kommunenes 

handlingsfrihet.  

EU ønsker et tettere sammensveiset Europa, noe som vil bety mer overnasjonal styring. Dette vil vi 

merke gjennom EØS-avtalen, noe som gjør det enda viktigere å si denne opp.  

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 

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

folket har sagt nei til to ganger  

Økt samarbeid med Ungdom mot EU og studenter mot EU. 

Allerede i 2018 har vi arbeidet aktivt for å utvikle et samarbeid med UmEU og Studenter mot 

EU, og dette arbeidet vil fortsette i 2019. Ungdomsorganisasjonene har en plass i styret i 

Bergen nei til EU, men har hittil ikke benyttet denne plassen. Det er vårt mål at det skal skje i 

2019.  

Valgkampen 2019. 

EØS-avtalen krever mer konkurranseutsetting av kommunal og fylkeskommunal virksomhet, 

der denne er i konkurranse med private aktører. I tillegg griper EUs regelverk gjennom EØS-

avtalen mer og mer inn i både nasjonal og lokal politikk, dette må vi synliggjøre og 

dokumentere gjennom informasjons- og kunnskaps-formidling.  

Mer samarbeid med fylkeslaget og andre samfunnsaktører. 

Det er viktig at vi samler alle gode krefter for saken vår, og enda mer samarbeid med 

fylkesstyret og andre samfunnsaktører vil være en gjensidig styrke i arbeidet for fremme 

synspunkter og for å planlegge og gjennomføre aktiviteter.  

Alt dette vil vi gjøre gjennom åpne møter, standsvirksomhet, artikler i Løvetannen, 

leserinnlegg i pressen og ved å delta på aktiviteter arrangert av samarbeidsparter og andre 

aktører.  

 

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 være med å bidra til at nasjonale vervekampanjer også 

gjennomføres i Bergen 

• Utarbeide et opplegg for å kontakte nye medlemmer slik at de med en gang føler 

seg velkomne i organisasjonen vår. 

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 to nummer av Løvetannen, det ene i tilknytning til valgkampen 

til høsten 

• Medlemsmøter / åpne møter. Vi vil: 

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

satsingsområdene. Det vil være naturlig å tenke at dette møtet blir i 

tilknytning til valgkampen 

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

tema innenfor hovedsatsingsområde 

• Utvikle samarbeid mellom lokallagene i fylket ved å f.eks. arrangere et felles møte 

i året.  

 


