Arbeidsplan for Vest-Agder Nei til EU for 2021.
(Styrets forslag til årsmøte 25. mars 2021)
Vest-Agder Nei til EU legger til grunn arbeidsplanen for Nei til EU, vedtatt på landsmøtet i november
2020
Arbeidet for å erstatte EØS med en ny handelsavtale, legge ned veto mot direktiver som strider mot
folkestyret, faglige interesser eller norske interesser i sin alminnelighet fortsetter. Jernbanepakke IV
og ACER peker seg ut som særlig viktig i nær framtid. EØS s inngripen i kommunepolitikken ut fra
Hjelmengutvalet må frem i lyset.
Forsøkene på å gjennomføre overnasjonale avtaler på handel og tjenester gjennom udemokratiske
prosesser er også en del av EU-kampen, slik som TTIP, TISA, selv om dette ikke er toppaktuelt i dag.
Vi vil holde åpne møter omkring temaer innenfor Nei til EUs arbeidsområde og/eller påvirke andre
organisasjoner til å ta opp temaer vi ser som viktige. Vi vil søke å delta aktivt ved slike anledninger.
Arbeidet med litt uformelle «dialogmøter» bør gjenopptaes straks det er mulig. Vi bør forsøke flere
slike arrangementer alene eller sammen med andre. Arbeidet med å skrive leserbrev til den lokale
pressa fortsettes og intensiveres. Bruken av Facebook og andre sosiale media fortsetter.
Vi deltar ved Dyrskuet i Lyngdal på egen kjøl, dersom dette ikke avlyses. På arrangementer i andre
fylker, slik som Dyrskuet i Seljord , ”Naturligvis” i Evje og Arendalsuka bør vi kunne bidra med folk,
men ikke som arrangør. Vi må sørge for at Nei til EU blir synlig gjennom gatestand i Kristiansand og
gjerne andre byer i fylket, så fort smittesituasjonen bedres.
Arbeidet opp mot fagbevegelsen ses som viktig. Sosial dumping må bekjempes og det er en følge av
ulike sider ved EØS og ulike tilknytninger til byråer under EU.
Vi skal holde minst fire styremøter . Vi er avhengig av et aktivt arbeid mellom styremøtene. Vi skal
delta på sentrale møter og konferanser. Fylkeslaget skal dekke reise og oppholdsutgifter til
deltakerne. Deltakelse på andre konferanser og møter utenfor selve Nei til EU kan støttes etter
nærmere behandling i styret.
Det er ønskelig at valget til landsmøtet i høst bør skje på et medlemsmøte for å trekke medlemmer
aktivt med.
Vi skal arrangere et webinar med fokus på¨lokaldemokrati 15. april med UD-midler og har også fått
midler til et arrangement med fokus på klima/miljø som bør holdes til høsten, fortrinnsvis som et
vanlig fysisk møte eller seminar..
Arbeidet med medlemsverving vektlegges . Det legges vekt på å få fram det budskapet at det trengs
en seriøs tverrpolitisk organisasjon for å hindre at Norge blir EU-medlem. Partier, fagforeninger og
andre som er enig med Nei til EU må gjerne arbeide selvstendig med EU/EØS-relaterte saker, men
ikke glemme viktigheten av å slutte opp om Nei til EU.
Vi vil søke å opprette lokallag. Virksomhet støttes etter behov.

Ungdom mot EU er en selvstendig organisasjon. Nei til EU er avhengig av at dette arbeidet
aktiviseres. En ungdomsrepresentant Ungdom mot EU kan møte på alle styremøter med fulle
rettigheter så vidt denne velges lokalt, eventuelt utnevnes sentralt . For øyeblikket er det ingen
organisasjon lokalt.

