
 

 

  Arbeidsplan 2020 

  Nei til EU Sarpsborg lokallag                 
                                        
 

 

Nei til EU kjemper mot at Norge skal bli innlemmet i EU og mot at det norske samfunnet skal tilpasses den 

samfunnsformen EU-systemet innebærer. Nei til EU kjemper for at Norge fortsatt skal kunne ha en fri og 

selvstendig rolle i internasjonal politikk utenfor EU. Nei til EU kjemper for at grunnleggende demokratiske 

verdier blir ivaretatt og at våre naturressurser blir forvaltet og utviklet av norske myndigheter og 

institusjoner. Nei til EU kjemper for et rettferdig og likeverdig internasjonalt samarbeid, hvor Norge har en 

aktiv rolle. 

 

Kjerneargumentasjonen til Nei til EU bygger på organisasjonens bærebjelker, og den skal hele tiden 

videreutvikles. Kjerneargumentasjonen skal knyttes til folkestyre, miljøvern, forsvarlig forvaltning av 

naturressurser, internasjonal solidaritet, selvstendig utenrikspolitikk, et anstendig arbeidsliv og velferd. 

Nei til EU ønsker at EØS-avtalen skal sies opp. Erfaringene med EØS-avtalen har vist at den er i strid med 

resultatene av de to avholdte folkeavstemningene. Det må være både riktig og mulig å finne fram til avtaler 

med EU som er i samsvar med det som flertallet i det norske folk har gitt uttrykk for. EØS-avtalen omfatter 

hele EUs regelverk for det indre markedet, også reglene for konkurransepolitikken og for nærings- og 

regionalstøtte. EØS bygger derfor på de samme markedsfrihetene som EU; den frie flyten av varer, tjenester, 

kapital og arbeidskraft. EØS-avtalen legger EUs regler til grunn på alle områder som omfattes av avtalen. 

Disse EØS-reglene går foran enhver norsk lov som måtte være i strid med dem. Dette skaper trangere kår for 

et reelt folkestyre. 

 

Nei til EU ønsker en mer aktiv politikk fra myndighetene for å ivareta norske interesser overfor EU. TTIP- 

og TISA-forhandlingene, BITs og ISDS er ordninger som hvis de blir realisert, vil innføre juridiske og 

irreversible måter å organisere samfunnet på utenfor demokratiske styring. Vi ønsker større åpenhet om 

behandling av EU/EØS-saker i Stortinget og regjeringa, økt offentlig debatt og sterkere fokus på 

konsekvensene av EØS-avtalen for det norske demokratiet og det norske folk.  

 

På bakgrunn av den vedtatte arbeidsplanen for Nei til EU sentralt, vil Sarpsborg lokallag ha som mål å gjøre 

disse tiltakene det kommende året:      

 

⚫ Søke om deltakelse i LO Sarpsborg sitt 1.mai-tog 

⚫ Skrive leserbrev til SA og andre lokalaviser 

⚫ Skrive høringsuttalelser om EU-direktiv via EØS-avtalen 

⚫ Holde trykk på vervearbeidet. Målsetting om 225 betalende medlemmer 

⚫ Avholde temamøte, eventuelt i samarbeid med andre lokallag/fylkeslaget 

⚫ Arbeide for at EØS-avtalen sies opp, og at det blir holdt folkeavstemning om det 

⚫ Bidra til å synliggjøre en fornyet handelsavtale som alternativ til EU og EØS 

⚫ Profilere enkeltsaker i media 

⚫ Delta i debatten og informere om TTIP- og TISA-avtalene, BITs, ISDS og ulike direktiv som 

kommer fra EU 

⚫ Arrangere stand 

⚫ Delta på «Markens Grøde» i Rakkestad. 

 

 

 

 

 

 


