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Innledning 

Bergen Nei til EU er et aktivt lokallag i Nei til EU, som arbeider mot norsk medlemskap i den 

europeiske unionen EU, og for at EØS-avtalen skal sies opp, og erstattes av en normal og 

likeverdig handelsavtale uten politisk styring.  

Fra januar 2020 har Norge en mindretallsregjering av Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti. 

Regjeringen har fått utredet en rapport kalt «klimakur 2030», og EU har antydet noen 

rammer for en «European new green deal». At regjeringen og EU prøver å ta eierskap til 

miljøkampen, vil bli en utfordring for oss i Nei til EU, og det er viktig å formidle at en klima- 

og miljøvennlig politikk må kunne gjennomføres uten at dagens høyreregjering og EU tar 

styringen på dette. Vi må rette fokus på at kapitalisme og vekst ikke er bærekraftig. 

Parallelt må vi fortsette å sette fokus på, og formidle problematikken ved å være med i EØS-

samarbeidet. Flere av de politiske partiene, og store deler av fagbevegelsen er mot EØS-

avtalen. Dette må vi utnytte i et samarbeid mot samme mål. 

At Storbritannia har forlatt EU, skaper også en annen hverdag i EU-kampen. Vi må følge nøye 

med på utviklingen, hvilken avtale de får med EU, hva det betyr i forhold til EØS-avtalen og 

hvilke nye argumenter vi kan få i arbeidet med alternativ til EØS.  

Vi ser at medlemsmassen i Nei til EU har et høyt aldersgjennomsnitt. Derfor er det et viktig 

mål å få med, og engasjere, flere ungdommer i organisasjonen. 

Med dette som utgangspunkt, legger styret opp til følgende arbeidsplan for 2020:  

Hovedsatsingsområder:  

Kunnskapsformidling. 

Vi vil formidle kunnskap om at 

• Det finnes gode alternativer til EØS-avtalen, og at verden er større enn EU. 

• EØS må erstattes av en normal og likeverdig handelsavtale, slik vi hadde før, og 

som mange land har med EU i dag. 



• 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 

• At EU er et udemokratisk prosjekt, som undergraver den norske grunnloven og 

lover og regler i arbeidslivet.  

Økt samarbeid med Ungdom mot EU og studenter mot EU. 

Vi har arbeidet aktivt for å utvikle et samarbeid med Ungdom mot EU (UmEU) og Studenter 

mot EU, og dette arbeidet vil fortsette i 2020. UmEU har en plass i styret i Bergen nei til EU, 

men har hittil ikke benyttet denne plassen. Det er vårt mål å få ungdommen engasjert i vårt 

arbeid i løpet av 2020.  

Mer samarbeid med fylkeslaget og andre samfunnsaktører. 

Det er viktig at vi samler alle gode krefter for saken vår, og utvider samarbeidet med 

fylkesstyret og andre samfunnsaktører. Det vil gi en styrke i arbeidet for å komme på banen 

og fremme synspunkter, og planlegge og gjennomføre aksjoner.  

Dette vil vi gjøre gjennom å arrangere åpne møter, standsvirksomhet på sentrale plasser 

både ute og inne, artikler i Løvetannen, forsøke å jobbe mer ut mot media. Vi vil også prøve 

å bli mer synlige, gjennom aksjoner og ved å delta på aktiviteter arrangert av andre aktører.  

Medlemsverving 

• Gjennom aktivt arbeid for verving og gjenverving har vi som mål å ha økt 

medlemstallet ved utgangen av året.  

• 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 

• Lage rutiner 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 i året. Det er viktig at artiklene har et 

lokalt preg, både i innhold og skribenter. 

• Medlemsmøter / åpne møter. Vi vil: 



- arrangere minst ett åpent debattmøte i år, med tema innenfor et av våre 

satsingsområder.  

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

tema innenfor hovedsatsingsområdet. 

• Utvikle et samarbeid mellom lokallagene i fylket ved for eksempel å samarbeide 

om å arrangere et arrangement i året. Det kan også være aktuelt å ha et felles 

styremøte hvert halvår. 

• Vi må følge med på virkningene av Brexit. Hva skjer i forhandlingene? Hvordan 

skal Norge forholde seg til Storbritannia etter Brexit?  

• Holde oss oppdatert på hva som skjer i landets fagforeninger.  

• Følge opp det som skjer i forbindelse med klimapolitikk. Vise at EUs vekstpolitikk 

ikke er forenlig med FNs klimamålsettinger.  
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