
 

 

Uttalelse nr. 7 - forslag til ny uttalelse fra Buskerud Nei til EU 1 

 2 

Erstatt EØS-avtalen med en handelsavtale 3 

 4 

Nei til EU kjemper mot flytting av politisk makt fra Norge til EU. I dag skjer dette særlig gjennom EØS-5 

avtalen, men også ved omgåelse av avtalens intensjon ved at EU-organer kan gripe direkte inn i 6 

norsk suverenitet uten å gå via ESA. Skal norsk folkestyre og suverenitet fullt ut komme til uttrykk, er 7 

oppsigelse av EØS-avtalen og gjenoppretting av råderetten over lovgivning, velferd og arbeidsliv 8 

nødvendig. I EU er folkevalgte politiske organer pålagt å dele makten med utpekte toppbyråkrater 9 

som ikke står direkte til ansvar for folkeviljen gjennom valg. Gjennom EØS blir Norge en del av dette 10 

demokratiske tomrommet i EU og unionens indre marked. Det skjer ved at Stortinget, tross formell 11 

vedtaksmyndighet og anledning til bruk av veto, aksepterer at unionslovgivningen i EU står over 12 

norsk lov. Et kjernepunkt i argumentasjonen mot EØS er derfor at all lovgivningsmakt skal føres 13 

tilbake fra EU-institusjonene i Brussel til Stortinget. Samtidig som Nei til EU fastholder arbeidet med 14 

å få EØS-avtalen erstattet av en jevnbyrdig handelsavtale, skal organisasjonen også styrke 15 

informasjonsvirksomheten om utviklingen i EU og beredskapen mot norsk EU-medlemskap. 16 

 17 

Siden 1992 har det ligget som en forutsetning at EØS-avtalen ikke skal omfatte landbruk, fiskeri eller 18 

utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk. Men grensene her er ikke så tydelige, så EU prøver seg 19 

stadig med nye framstøt som er EØS-relevant mot Norge. 20 

 21 

Endringene i det forsvarspolitiske samarbeidet med EU er ett eksempel på hvordan EØS-avtalens 22 

opprinnelige intensjon, som en avtale begrenset til «de fire frihetene», systematisk utvides – ofte 23 

med Norge som pådriver. Avtalen bøyes og brukes som brekkstang for å gjøre Norge til de facto EU-24 

medlem, selv om det ble argumentert med at EØS-avtalen skulle være et varig og selvstendig 25 

alternativ til medlemskap. 26 

 27 

Nei til EU vil arbeide for at Norge skal si opp EØS-avtalen og etablere en ny handelspolitikk overfor 28 

EU. Siktemålet er at handelspolitikken ikke lenger skal binde oss til EUs markedstvang. I stedet skal 29 

handelsforbindelsen ta utgangspunkt i gjensidige og jevnbyrdige 133 forpliktelser og interesser 30 

mellom Norge og EU-landene. Nei til EU skal aktivt følge med på, og bidra til at utredningen av EØS-31 

avtalen og alternativer til denne, vedtatt av regjeringen etter krav fra fagbevegelsen, blir en reell 32 

utredning av EØS-alternativer. Nei til EU skal synliggjøre at vi får solgt varene våre uten å være 33 

medlem i EØS. Industrivarer har tollfri adgang til EUs indre marked gjennom den eksisterende 34 

frihandelsavtalen av 1973. Organisasjonen skal bidra til en konstruktiv og faktabasert debatt om 35 

konsekvenser av EØS avtalen og alternativer til EØS-avtalen. Uriktige og tåkeleggende påstander fra 36 

ja-siden må konsekvent følges opp. Det strategiske målet vi må bygge opp under en bred 37 

folkeopinion og da at Stortinget vil måtte gjøre de nødvendige vedtakene for å si opp EØS-avtalen og 38 

ta initiativ til revidering av den eksisterende handelsavtalen med EU. Nei til EU kan etter nærmere 39 

vurdering reise det politiske kravet om rådgivende folkeavstemning om EØS avtalen som et 40 

virkemiddel for å nå målet om å si opp avtalen. Mens befolkningen er delt på midten i valget mellom 41 

EØS eller en likeverdig handelsavtale med EU, har det siden EØS-avtalen ble inngått, vært et bredt og 42 

stabilt flertall på Stortinget som støtter avtalen.   43 

 44 

Jo lenger EØS-avtalen får virke, desto vanskeligere blir det å si den opp.  Motstanden vil øke, da «alt» 45 

synes å gå så bra.  Derfor haster det med å si den opp, hver dag er et nytt nederlag i så måte.  Vi må 46 

snu opinionen ved å kjøre på med saklig og god informasjon om hvilket alternativ vi har for Norge! 47 


